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சுவரக்க்கத்தின் பெயர ்= பெொன்னுலகுந் துறக்கமும் புத்தத 

ளுலகும்விண்ணுலகு தமலல யுலகும் விசம்பு= மன்னுலகு 

நொகமுங் கற்ெமும் வொனுலகும்= வியனுலகுந் தொனமு 

முவலணயுஞ் சுவவுஞ் சுரரிடமு முயரந்ிலலயுஞ் 

சுவரக்்கெ்பெயதர. 

 

தமதலழுலகத்தின் பெயர ்= பூதலொகம் புவதலொகஞ் 

சுவரக்்கதலொகம் மொதலொகந் தவதலொகம் பிரமதலொகம்= 

சிவதலொகமித் திறத்ததமதலழுலதக.பூதலொகம் புவதலொகம் 

சுவதலொகம் மகொதலொகம்= சனதலொகந் தவதலொகம் 

சத்தியதலொகபமன= இத்திறத்தனவொ தமதலழுலதக என்னும் 

ெொடமும் உண்டு. 

 

தமொக்கத்தின் பெயர ்= கீவலங் லகவலங் கதிசித்தி தமொக்கம். 

 

மற்றும் தமொக்கத்தின் பெயர ்= அமுதம் ெரஞ்சிவமுத்தியுமொகும். 

 

ஆகொயத்தின் பெயர ்= தவணி விசும்பு பவளியும் ெரிடம்= 

வொனங்தகொவிண் மண்டில மொசினி = மீமொ கங்கம் விதயொமம் 

புட்கரம்= வொன்ககன நொக மங்குல் குண்டல=  

மண்டமுலக மம்ெரங்குலைகுடி= லந்தர மகல மொகொயெ் பெயதர. 

 

பவளியின் பெயர ்= பவடிவயல் பவள்ளிலட விடியலும் பவளிதய. 

 

ெகிரண்டத்தின் பெயர ்= அண்டரண்டம் ெகி ரண்ட மொகும் 

 

அண்டதகொளலகயின் பெயர ்= கூடங் கடொக மண்டதகொ ளலகெ் 

பெயர.் 

 

அண்டமுகட்டின் பெயர ்= மூதண்ட மண்ட முகட்டின்பெயதர. 

 

அண்டசச்ுவரின் பெயர ்= பித்திலக யண்டச ்சுவரின்பெயதர. 

 

திக்கின் பெயர ்= மொதிரந் திலகதிலச வம்ெல் விசும்தெ= யொலச 

புலதம யுலகுதகொ கொட்லட= யரிதமம்ெரங்ககுெ மலனத்துந் 

திக்தக. 

 

எண்டிக்கின் பெயர ்= கிைக்குத் பதன்கிைக்குத் பதற்குத் 

பதன்தமற்கு= தமற்கு வடதமற்கு வடக்கு வடகிைக்பகன்= றொகத ்

திக்பகட்டொகு பமன்ெ. 



 

கிைக்கின் பெயர ்= குணக்தக பூருவ லமந்திரம் பிரொசி= கிைக்கின் 

பெயதர கீை்த்திலசயு மொகும். 

 

பதற்கின் பெயர ்= அவொசி தக்கண மியொமினியந் பதக்குச=் 

சிதவலத பதன்னிலவ பதற்பகன லொகும். 

 

தமற்கின் பெயர ்= தமக்குெ் ெசச்ிமங் குடக்கிலவ தமற்தக. 

 

மற்றும் தமற்கின் பெயர ்= வொருணம் பிரத்தி யக்கு மதுதவ. 

 

வடக்கின் பெயர ்= உதக்தக யுதீசி யுத்தரம் பிங்கலம்= 

வடக்கின்பெயதர மதி திலசயு மொகும்; 

 

திலசநொற்தகொணத்தின் பெயர ்= 

அந்தரொளந்திலசநொற்தகொணமொகும். 

 

எண்டிலசெ்ெொலர ்பெயர ்= இந்திர னக்கினி யியம னிருதி = 

வருணன் வொயு குதெர னீசொன = பனன்றொகு பமண்டிலசெ் ெொலர ்

பெயதர. 

 

எண்டிலசயொலனெ் பெயர ்= ஐரொவதம் புண்டரீகம் வொமனங் 

குமுத= மஞ்சனம் புட்ெதந்தஞ் சொரவ் பூமஞ் = சுெ்பிரதீெ 

பமண்டிலச யொலனெ் பெயதர. 

 

அட்டமொநொகெ் பெயர ்= அனந்தன் வொசுகி தக்கன் கொரக்்தகொடகன் 

= ெதுமன் மகொெதுமன் சங்க ெொலன் = குளிக னட்டமொ நொகெ் 

பெயதர. 

 

எண்டிலசதயொனிெ் பெயர ்= பகொடிபுலக சிங்கநொ யிடெங் 

கழுலத = யொலன கொக மிலவ பயண்டிலச தயொனி. 

 

கொற்றின் பெயர ்= அநிலம் வங்கூ ைரிெவ மொனன் = சமீரணன் 

மருத்துச ்சதொகதி சலனன் = வொலட வளிதய மொருதம் வொயு = 

தகொலத வொதங்கூலத தவற்றலங் =  

கொபலொலி ெவன முயிரக்ந்த வொகன் = பிரெஞ் சனன்மொெலதன 

ெரிசன =  

னொசுகன் கந்தவக னூலத கொலிலி = விண்டு நீலள வந்து வுலலவ =  

பகொண்டல் தகொலட பயன்றிலவ கொற்தற. 

 



மற்றுங்கொற்றின் பெயர ்= நீலு மொலு நிைலியு முயிரெ்்புங் = 

கூதிருபமன்தற கூறற் ெொற்தற. 

 

ெனிக்கொற்றின் பெயர ்= கூதிரு மூலதயுங் குளிரெ்னிக் கொற்தற. 

 

வடகொற்றின் பெயர ்= வொலட வடந்லத வடகொற் றொகும். 

 

தமல்கொற்றின் பெயர ்= தகொலட தமல் கொற்தற. 

 

கீை்கொற்றின் பெயர ்= பகொண்டல் கீை்கொற்தற. 

 

பதன்றலின் பெயர ்= மந்தொ நிலதம மலயக்கொதல= = பதன்கொல் 

வசந்தன் பதன்றிலசத்பதன்றல். 

 

சுைல்கொற்றின் பெயர ்= சூலறவளிதய சுைன்பறழுகொற்தற. 

 

மற்றுஞ்சுைல்கொற்றின் பெயர ்= சூறொவளிசொரிலகயுஞ் பசொல்லும். 

 

தசவொயுவின்வலகெ் பெயர ்= பிரொணன ெொன னுதொனன் 

வியொனன்= சமொன னொகன் கூரம்ன் கிருகரன் = தறவதத்தன் 

றனஞ்சய பனன்றொ = வொயுவீலரந் தொகு மிலவதொம். 

 

பிரொணபனன்ெது = இருதய மண்டலத் தியங்கும் பிரொணன். 

 

அெொனபனன்ெது = உசச்த் தலத்திலடநிற்ெ தெொனன். 

 

உதொனபனன்ெது= நொபியி னின்றங் தகொவொத துதொனன். 

 

வியொனபனன்ெது = வியொனபனங்கும் வியொபியொ நிற்கும். 

 

சமொனபனன்ெது = கந்தரசக் குழியிற் சந்திலடச ்சமொனன். 

 

நொகபனன்ெது = முடக்கலு நீட்டலுங் கிளெ்ெது நொகன். 

 

கூரம்பனன்ெது = உதரொமம் புளகித்திலமெ்ெது கூரம்ன். 

 

கிருகரபனன்ெது = கிருகர பனன்ெது பகழுமித், தும்மலுஞ் 

சினமும் பவம்லமயும் விலளக்கும். 

 

ததவத்தபனன்ெது = ஓட்டமுமிலளெ்பும்வியரெ்்புந் ததவத்தன் 

 



தனஞ்சயபனன்ெது = ஒல்கொவன்பி னல்லவரத்கண்லமயி= = 

னுயிருடல் விடினுந் தொனுடல் விடொஅ, பதொக்க நின்றங் குடலிலன 

வீக்கித், தலலகிழித்தகல்வது தனஞ்சயனொகும். 

 

சத்தமருத்துக்களின் பெயர ்= குணக்குந் பதற்குங் குடக்கும் 

வடக்கு= = தமலுங் கீழும் ெலதயொனியுயிரு, மொகுஞ் சத்த மருத்துெ் 

பெயதர. 

 

பநருெ்பின் பெயர ்= அைலுதொசன னங்கி ததயு= = தைல்வசு 

வுதகவன்றனஞ்சயன் றைலி= கனலி பயழுநொ வனலி முளரி= = 

யனபலரி யைலி கனலரி கருபநறி =  

சுசிபயொளி தெனன் சுடரச்ிகி தசொதி= = தூமதகது வன்னி சுவலன= 

ெொவகன் சித்திர ெொனுவங் கொரகன் = பஞகிழிதூ யொர பனருெ்பின் 

பெயதர. 

 

வடவொக்கினியின் பெயர ்= வடலவ தீத்திரண் மடங்கலூ ழித்தீ= 

கலடயனலுத்தரம் வடவொக் கினிெ் பெயர ்

 

விளக்கின் பெயர ்= சுடருந் தீெமு பமொளியும் விளக்தக. 

 

அனற்பெொறியின் பெயர ்= *புலிங்கம்பெொறியனல். 

= = = = =  

*("பஞகிழிபுலிங்கம் கங்கம் அனற்பெொறி" எனவும் ெொடமுண்டு) 

 

அனற்றிரளின் பெயர ்= உற்கமணற்றிரள். 

 

கொட்படரியின் பெயர ்= தொவங்கொட்படரி வலரயனலு மொகும். 

 

 தீக்கலட தகொலின் பெயர ்= அரணி பஞலிதகொல் பஞகிழி 

தீக்கலடதகொல் 

 

புலகயின் பெயர ்= தூமமு மரியுந் தூெமுமொவியு, மொகும் பெயதர 

புலகபயன லொகும். 

 

 நறும்புலகயின் பெயர ்= நலறகுய்பவடிதய நறும்புலகயொகும். 

 

 அக்கினிததவன் பெயர ்= சொத தவதொலமவொ கனதன= தீெதி 

சித்திர ெொனு தனஞ்சயன்= பறன்கீை்த் திலசதயொன் 

தறயுவொயுசகன், ெொவகனக்கினிெ் ெண்ணவன் பெயதர. 

 

 அக்கினிததவன் ெொரியின் பெயர ்= ெொரிசுவொகொ ததவி யொகும். 



 

 முத்தீயின் பெயர ்= கொருக ெத்திய மொகவ னீயந், 

தக்கணொக்கினிய மிக்கமுத்தீதய. 

 

 ெஞ்சொக்கினியின் பெயர ்= இரொகம் பவகுளி கொமஞ் சடதம, 

தீெனம் ெஞ்சொக்கினியின் பெயதர. 

 

 நீரின் பெயர ்= ஆலமுஞ் சலமுமம்முமறலும் = ெொணியுமெ்பும் 

ெயமு முதகமும்=  

வயமு மயமும் வொரியும் விகடியும்= புனலுஞ்சலிலமும் புவனமு 

மளகமுஞ்=  

சீவனமும் ெொனீயமுஞ் சிந்துமொங்குசமும்= வருணமு மம்பு 

மலையுங் கவந்தமுங்=  

கீலொலமு தமகமும் *மகிலமுமிதடியும்= நீரமுந்ததொயமும் 

வொரும்ெதமுங்= கொரு மொரியுங் கமலமும் ெயசுங்= சுயமுஞ் 

சம்ெரமுங்கம்மும் புடகரமுஞ்= சீதமும் வசியுங் தகொவுங் 

கொண்டமுங்= கனவிர தமுஞ்சீவனீயமு மலரு= நொரமு 

மமுதமுநீபரனலொகும். 

= = = = =  

*"வனமுந்தகடியும்" எனவும் ெொடம். 

 

 தமகத்தின் பெயர ்= மொரியுமலையு மஞ்சு மொசுங்= கொரும் புயலுங் 

கனமுங் பகொண்டலும், வொனு †ந்தொரொதரமுலமயுஞ் சீதமுஞ், 

சீவதமுஞ்பசல்லுங்குயினுஞ்சீ மூதமு, 

பமழிலியுங்பகொண்மூவும்விலளவு முகிலும், விண்ணுங் 

கந்தரமுஞ் 

சலதரமும் விசும்பு = மங்குலு மிலளயுமொலுமம்புதமும் = விண்டுவு 

பமன்றிலவ தமகெ்பெயதர. 

= = = = = = =  

†"வொனும் நொரதமும்" எனவும் ெொடம். 

 

 மற்றுதமகத்தின் பெயர ்= முதிரம் ெதயொதரம் கதம்ெபமய்ெ் 

பிரம்=  

அெ்பிரமொயமு மெ் பெயரக்் குரித்தத. 

 

 இடிதயற்றின் பெயர ்= ‡ பவடிபயொலியுருமுதகொ விண்தணறசனி, 

பசல்லிகு ளியிடிதயறு மடங்கலு மொகும். 

= = = = = = = =  

‡ "இருள் சததகொடி பசன்மடங்கலுமிடிதய" எனவும் ெொடம். 

 



 மின்னலின் பெயர ்= சம்லெவித்துருசெலல தடித்துச=் சஞ்சலல 

கனருசி தடிபயொளி மின்னல். 

 

 மலையின் பெயர ்= மொரி வொனம் வருட மலைபயனல் 

 

 பெருமலையின் பெயர ்= ஆசொரம் பெருமலையொகுபமன்ெ. 

 

 விடொமலையின் பெயர ்= தசொலனயும் ெனித்தலும் விடொது 

பசொரிதல் 

 

 தலலெ்பெய்மலையின் பெயர ்– தளியுலறயொலி தலலயல் 

தலலெ்பெயல். 

 

 மற்றும் தலலெ்பெய்மலையின் பெயர ்= *தலலெ்பெயல் 

தசொதகமும் 

= = = = = =  

* "துளியின்பெயதர தசொதகமொகும்" எனவும்ெொடம். 

 

 ஆலொங்கட்டியின் பெயர ்= ஆலிகதனொ ெலமொலொங்கட்டி. 

 

 மற்றும் ஆலொங்கட்டியின் பெயர ்= கரகமுமொகுபமன்மனொர ்

புலவர ்

 

 மலைத்துவலலயின் பெயர ்= சிதரம் பிதிதர சீகரஞ்சிததர= 

தூவல்து மிதந்திவலலயுந் துவலல= துவலலயின்பெயபரனச ்

பசொல்லலொகும் 

 

 மலைவிடலின் பெயர ்= தூறலுந்தலலயலுஞ் 

தசொதகமுமலைவிடல் 

 

 ஏழுதமகவலகெ் பெயர ்= சம்வரத்்தமொவரத்்தம் புட்கலொ வரத்்தஞ், 

சங்கொரித்தந் துதரொணங் கொளமுகி, நீல வருணதமை் தமகெ் 

பெயதர. 

 

 அவற்றுள்= எழுமலைவலகெ் பெயர ்= மணிநீர ்பெொன்பூ 

மண்கற்றீபயன், பறழுவலக தமகம் பெொழிமொரி தயதை 

 

 வருணன் பெயர ்= சலெதி ெொச தரனதிதகள்வன்= 

வருபுனற்பசல்வன் வருணன்பெயதர. 

 

 பவள்ளத்தின் பெயர ்= பிரளய நீத்தம் வொரி பவள்ளம். 



 

 மற்றும் பவள்ளத்தின் பெயர ்= ஓதமும் பெருககுமொகலு முரித்தத. 

 

 ெனியின் பெயர ்= இமமுந் துகினமஞ்சுநீகொரமும் = ெனியின் 

பெயதர மந்தமும் ெகரும். 

 

 நிலறபுனலின் பெயர ்= வைொறும் பிரொறும் வொரியு நிலறபுனல். 

 

 நீந்துபுனலின் பெயர ்= அகொத பமன்ெது நீந்து புனதல. 

 

 பதளிந்தநீரின் பெயர ்= சற்சல பமன்ெது பதளிந்தநீதர. 

 

கலங்கனீரின் பெயர ்= ஆவிலங்கலுழி யுடம்லெ கலங்கற்புனல். 

 

நீதரொட்டத்தின் பெயர ்= தகொலபமன்ெது பகொடுநீ தரொட்டம். 

 

நீரத்்திலரயின் பெயர ்= அறலுந்தரங்கமு மலலயுங்கல் 

தலொலமும், 

புனலின்றிலரக்குெ் பெொதுெ்பெயரொகும். 

 

மற்றும் நீரத்்திலரயின் பெயர ்= சிகரபமன்ெதுந்திலரயின் 

பெொதுதவ. 

 

நீரக்்குமிழியின் பெயர ்= பகொெ்புண்பமொக்குள் புற்புதங்குமிழி. 

 

ஆைநீரின் பெயர ்= அழுந்துங்குண்டுங் கயமு மொைநீர.் 

 

நீரச்ச்ுழியின் பெயர ்= உந்தியுஞ்சுரியலு நீரச்ச்ுழியொகும். 

 

நுலரயின் பெயர ்= தெனமும் தெவுநுலரயின் பெயதர. 

 

ெரிதவடத்தின் பெயர ்= ஊரத்கொள் வட்ட பமொளிபகொண் 

மண்டிலம், ெரிதி விசயம் ெரிதவட மொகும். 

 

இந்திரவில்லின் பெயர ்= வொனவில்லிந்திர வில்பலன லவெ்ெர.் 

 

கொமகொண்டத்தின் பெயர ்= இரட்லடவில் கொம கொண்டமொகும். 

 

இருளின் பெயர ்= அல்லுந் திமிரங்கருதள கருவரி = கசச்ள மந்த 

தொரந் துவொந்த = நத்தந் தம்பமொடு துணங்கற லிருதள. 

 



ெதிபனண்கணத்தின் பெயர ்= அமரர ்சித்த ரசுரர ்லதத்தியர ்

கருடர ்கின்னரர ்நிருதர ்கிம்புருடர ்= கொந்தருவ ரியக்கர ்

விஞ்லசயர ்பூதர ்= ெசொசர ்அந்தரர ்முனிவ ருரக=  

ரொகொய வொசியர ்தெொகபூ மியபரனெ் = ெொகுெட்டன ெதிபனண் 

கணதம. 

 

முதலொவதுவொன்வலக முற்றிற்று. 

ஆக சூத்திரம் . 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

இரண்டொவது : வொனவர ்வலக (= ) 

கணெதியின் பெயர ்= ஏகதந்த னிலறமகதனரம்ெ = னொகு 

வொகனலனங்கரன் முக்கணன் = ெொரெ்்ெதி புதல்வன் ெொசொங் 

குசதர = னத்தி முகத்ததொ னரிதிரு மருகன் =  

றந்திக் கடவு டொன மும்மதன் = கங்லகசுதன்விநொயகன் 

கணெதிபெயதர.  

 

சிவன் பெயர ்= அரன்சிவ னரூபி யனந்த னுருத்திரன் = ெரன்கலற 

மிடற்தறொன் ெொரெ்்ெதி பகொழுநன் = கொல கொலன் ெசுெதி கண்ணுத 

= றொணு பவண்குணன் சங்கரனந்தி = யொதி சசிதர லனம்முகன் 

பினொகி = தசொதி சம்பு சூலி பிஞ்ஞகன் = முக்கணன் விலட தயொன் 

முன்னவன் பிறெ்பிலி = நக்கன் சலடதயொ னொயகன் சயம்பு = கொம 

நொசன் பிதொகருணொலயன் = தறவ ததவன் றிரிபு ரொந்தகன் = 

மொனிட தமந்தி தெதயொடொடி =  

முத்தன் முதல்வன் சுத்தன்தயொகி = தவத முதல்வ னொரி ெொக = 

னொலமர ்கடவுள் ெவதனயநொதி = நீலகண்ட னிருத்தன்பூ ததசன் = 

கங்கொ தரன்மழுவொளி கெொலி = யங்கணன் லகலலயொளிகங் 

கொள = னக்கர வொரத்்ததொ னைலொடி தற்ெர = னித்தனிமல னீறணி 

கடவுள் = யொலன யுரித்ததொ னமலனொனந்தன் = வொமததவன் 

மதகசச்ுரன் சதொசிவன் = றிரியம்ெகன் விமலன் சந்திர தசகரன் = 

மொலயற் கரிதயொ னொதபனண் தடொளன் = ஞொன மூரத்்தி நம்ென் 

ெகவன் = வொமன் கிரீசன் வரனு மொெதி =  

பூதெதி புண்ணியன் புலித்ததொ லுலடதயொன் = மொததவன் 

பகொன்லற மொலலயன் பித்த =  

னீசச்ுர னொச மில்தலொனிலறவன் = ெொசுெதன் குன்ற வில்லிெொண் 

டரங்க = னீசன் ெரமனு பமம்பிரொன் பெயதர.  

 

மற்றுஞ்சிவன் பெயர ்= அந்தி வண்ணன் கொமொரி புரொரி = 



யந்தகொரிெரக்்கபனன் றனந்தமீசன் பெயர.்  

 

சிவனூரத்ிபகொடியின் பெயர ்= ஊரத்ியுங்பகொடியு மிடெ பமன்று 

லரெ்ெர.்  

 

சிவன்ெலடயின் பெயர ்= ெரசுஞ்சூலமும் பினொகவில்லும்ெலட.  

 

சிவபனண்குணத்தின் பெயர ்= ெவமின்லம யிறவின்லம 

ெற்றின்லம பெயரின்லம 

= உவலம யின்லமபயொரு விலன யின்லம = குலறவிலறி 

வுலடலம தகொத்திர மின்லமபயன் = றிலறவனிடத்திபலண்குண 

மிலவதய. 

 

சிவலனம்முகத்தின் பெயர ்= ஈசொனந் தற்புருட மதகொரம் வொமஞ்=  

சத்திதயொ சொதஞ் சங்கர லனம்முகம்  

 

சிவனிருெ்புமுதலியவலகெ் பெயர ்= இருெ்ெதுலகலல தரிெ்ெது 

கங்லக= முடிெ்ெது பகொன்லற யுடுெ்ெது சருமம்  

 

சிவெதநொன்கின் பெயர ்= தொனொளுல கிருத்தறன் ெொடிருத்தல்= 

தொனொம் ெதம்பெற றொனொகுதபலன = நொதல சிவன்ற னல்லருட் 

ெததம.  

 

சிவபூலசயியல்பின் பெயர ்= சரிலய கிரிலயதயொக ஞொனபமன் = 

றிலவபயொரு நொன்குஞ் சிவபூலச யியல்தெ.  

 

சிவொகமநூற்ெயன் பெயர ்= தரம்ொரத்்த கொமதமொக் கஞ்சிவொகமம்.  

 

நந்தியின் பெயர ்= எருது விலடதய றிடெம் புங்கவ, மிலறவர 

கனஞ்சிவ. கணமுத னந்தி.  

 

சிவனழித்தமுெ்புரத்தின் பெயர ்= பெொன்னினும் பவள்ளியினும் 

புக லிரும்பினு= மன்னமும் மதில்சிவ னழித்தமுெ் புரதம  

 

உலமயின் பெயர ்= ஆரிலய கொமக் தகொட்டி யம்பிலக = நொரி 

சத்தி நொயகி பகௌரி = ததவி சொம்ெவி தருமச ்பசல்வி= மலலமகள் 

சங்கரிமொதொ லவலய = ெலரதய யுருத்திலர ெொரெ்்ெதி யந்தரி = 

நீலி கன்னி நிமலி குமரி = தவத முதல்வி விமலலமுக் கண்ணி = 

யமலல யிமய வதியயி ரொணி = சமய முதல்விதற்ெலர 

மதனொன்மணி = சிவயுலம யம்லம திருநொம பமன்ெ.  



 

மற்று முலமயின் பெயர ்= அரனிடத்தவள்சக மீன்றவள் 

ெவொனிபய 

மதன்லன புண்ணிய முதல்வி பெயதர  

 

கங்லகயின் பெயர ்= வரநதி சுரநதி மந்தொ கினியுலம= கரநதி 

தசமுக நதிகங் கொநதி = சிரநதி சிவன் சலட தசரப்தய்வ நதிதய  

 

முெ்ெத்திரண்ட றத்தின் பெயர ்= ஆதுலரச்ொலல தயொதுவொரக்் 

குணவறு = சமயத்ததொரக்்குண்டி ெசுவிற்கு வொயுலற = 

சிலறசத்சொ லறய நலடதின் ெண்ட = மறலவச ்தசொறு மகெ்பெறு 

வித்தன் = மகவு வளரத்்தன் மகெ்ெொல்வொரத்்த = 

லறலவெ்பிணஞ்சுடுத லறலவத்தூரியஞ் = சுண்ண தநொய் மருந்து 

வண்ணொரந்ொவிதர ்= கண்ணொடி கொததொலல கண்மருந்து 

தலலக்பகண்பணய்= பெண்தெொக மற்றும் பிறரத்ுயர ்கொத்த = 

றண்ணீரெ்் ெந்தர ்மடந்தடக் கொதவ= யொவுரிஞ்சுதறி விலங்கிற் 

குணதவொ = தடறு விடுத்தல் விலலபகொடுத் துயிரவ்ிடுத்த = 

றன்னிலல யுயரந்்தகன்னிகொ தொன= மிந்நொன் பகட்டு மிலறவி 

பசய் தருமம்.  

 

அறுமுகக்கடவுள் பெயர ்= குமரன் பறய்வ குஞ்சரி மணொளன் = 

சிலம்ென் முருகன் தசதய பசவ்தவள் = கடம்ென் சொமி 

கொரத்்திதகயன் = தசந்தன் குறிஞ்சிக் கிைவன் பசட்டி = 

கொங்தகயன் பகௌரி லமந்தன் கந்தன் தவலன் வள்ளி தகள்வன் 

விசொகன் =  

றொரு கொரி குகன் சரவணெவன் = மயில்வொகனதன 

வன்னிெ்பூக்குமர, னொறிரு கரத்ததொ னரிதிரு மருகன் = குைகன் 

கங்லக லமந்தன் குன்பறறிந்ததொ = னறு மீன்கொதல னசுரற் 

றடிந்ததொன், தசவலங் பகொடிதயொன் தறவதசனொெதி = ெொவதி 

யொசொன் கலலயறி புலவ = னரன்ெமன் யொலன 

முகவற்கிலளதயொ = னிலனய வறுமுகக் கடவுள் பெயதர.  

 

அறுமுகக்கடவுளூரத்ியின் பெயர ்= ஆடும்யொலனயு மயிலு மூரத்ி.  

 

அறுமுகக்கடவுள்ெலடபகொடியின் பெயர ்=  

அயில்தவ லரும்ெலட பகொடிதசவ லொகும்.  

 

மொலலயின் பெயர ்= நீெமுஞ் பசசல்சயு மொலலயொகும்.  

 

வீரெத்திரன் பெயர ்= உக்கிர னைற்கண்வந்ததொ னுலமமகன் = 



முக்கணன் றக்கன் தவள்வி முனிந்ததொ = தனக வீரியன் சடொதரன் 

வில்லி = யீசன் லமந்தன் கணெதிக் கிலளதயொ = 

னொயிரமுகத்ததொன் சிம்பு ளொதனொன் = ெத்திலர தகள்வன் வீரெத் 

திரன் பெயர.்  

 

லவரவன் பெயர ்= கஞ்சுகன் மூவிலல தவதலொன் கொரி = முத்தன் 

தகத்திர ெொலனிரு வொணி = சித்தன் ஞொளியூரத்ி கெொலி = வடுக 

னின்னலவ வயிரவன் பெயதர.  

 

லவரவனூரத்ிெலடயின் பெயர ்= லவரவ னூரத்ி ஞமலிசூலம் 

ெலட.  

 

ஐயனொர ்பெயர ்= சொத வொகனன் தகொழிக்பகொடிதயொன் = சொத்தன் 

பவள்லள யொலன வொகனன் = கொரிபசண் டொயுதன் கடனிற 

வண்ணன் = பூரலண தகள்வன் புட்கலல மணொள = னொரிய 

னறத்லதக் கொெ்தெொன் தயொகி = யரிகர புத்திர லனயன் பெயதர.  

 

ஐயனொரூரத்ிபகொடியின் பெயர ்= கொரி யூரத்ி கொரிக் குதிலர = 

தகொழிக்பகொடியு மொகுபமன்ெ.  

 

மொகொளியின் பெயர ்= குமரி சண்டிலக குண்டலி நீலி, வலலவ 

லெரவி பகௌமொரி மொதரி = மொலய வீரி மதங்கி யொமலள = 

சூரிதவதொளி கங்கொளி தயொகினி =  

சூலிசொமுண்டி தொருகொரி = யொரிலயததவி வல்லணங்லகலய 

யலலகக் பகொடியொண் மொலினி முக்கண்ணி = 

ெதுலமபயண்தடொளி ெத்திரி யொரணி = யரிளி யூரத்ிமொ கொளி 

பெயதர.  

 

மொகொளி யூரத்ி பகொடிெலடயின் பெயர ்= ஊரத்ிசிங்க முயரப்கொடி 

யலலக= சூலம் ெலடபயனச ்பசொல்லெ்ெடுதம.  

 

இடொகினியின் பெயர ்= வஞ்சனி மொயவள் வலலவயிடொகினி. 

 

தயொகினியின் பெயர ்= சன்மினிசூரம்கள் தயொகினிபெயதர  

 

ஊரத்ிபகொடியின் பெயர ்= தெய்பகொடி வொகன தமொரியொகும்.  

 

துரக்்லகயின் பெயர ்= அந்தரி மகிடற் கொய்ந்தொலளலய= 

விந்தயம் ெணத்தி விசலயபயண்தடொளி = 

மொலுக்கிலளயொள்ெகவதிசயமகள்= ெொலலக்கிைத்தி 



வீரசப்சல்வி= பகௌரிகொத்தியொயனி சக்கரொயுதி, யமரி குமரி 

யருங்கலல யூரத்ி=  

சமரி கன்னி சலயவொட் ெலடயொள்= சூலி யொரிலய நீலி 

சண்டிலக, பவற்றிதமதித் தலலமிலச நின்றொள், பகொற்றலவ 

நொரொயணி துரக்்லக பெயதர.  

 

துரக்்லகயின் ெலடவொகனத்தின் பெயர ்= லகவொள் ெலட 

வொகனங் கலலயொகும்  

 

கொடுகொள் பெயர ்= கொடுகொண் தமொடி கொரிதொய் பகொற்றி= 

மொரிசூரி வடுகிமூ தணங்தக.  

 

சத்தமொதரக்ள் பெயர ்= பிரமொணி நொரொயணி மொதயசுரி= 

பகௌமொரி வரொகி யுருத்திரொணி = யிந்திரொணிபயன் 

பறழூவலகமொதர.்  

 

சத்தமொதரக்ளூரத்ியின் பெயர ்= அன்னதமறு விலடதய யலலக, 

மஞ்லஞ களிறுகலுைனு மூரத்ி.  

 

சத்தமொதரக்ள் ெலடயின் பெயர ்= மலறதண்டு சூலம் 

பினொகபமஃகம்= வசச்ிரமொழிவன்ெலட யொகும்.  

 

விட்டுணுவின் பெயர ்= மொதவபனடிதயொன் மொயவன் 

சநொரத்்தனன்=  

சீதரன் ெதும நொென் றிருமொல்= பகொண்டல் வண்ணன் 

தகொவிந்தன் முகுந்தன் =  

விண்டுவன மொலி வொமன் வொமனன்= றிரிவிக்கிரமன் றிருமறு 

மொரெ்ன்=  

தகசவன் வரதன் முரொரி யனந்தன்= கொவற் கடவுள் கொகுத்த 

னசச்ுத=  

னரவலணச ்பசல்வ னறிதுயி லமரந்்ததொன்= சக்கரொயுததன 

சொரங்்க ெொணி=  

தண்கடல் வண்ணன் சலச விதலொசன= னுலகிலன யளந்ததொ 

னுலக முண்தடொன்=  

ெடிமுழுதிடந்ததொ னலலகமுலல யுண்தடொன்= றொதமொதரதன 

பசௌரிமதுசூதன=  

னொதி பீதொம்ெரதன வரொகன்= றிருமகள் பூமி பகொழுநன் கண்ண= 

னுவண 

வூரத்ி யுவண முயரந்்ததொன்= ெஞ்சொயுதன் ெரந்தொமன் ெகவன்=  

பூலவ வண்ணன் புணரியிற் றுயின்தறொன்= பிரமன் றந்லத 



பின்லன தகள்வன்=  

சங்கதமந்தி நொரசிங்க= னிருடிதகசன் றசவவதொரன்=  

குறளபனடுமொல் வலவன் கரிதயொ= னுந்தி பூத்ததொ னந்த 

தகொெொலன்=  

வொசு ததவன் றுளெபமௌவிய= னனந்த சயனன் லவகுந்த நொத=  

னொயிரம் பெயதரொனரிமொ பலன்றிலவ= நொரொயணன் றிருநொம 

மொகும்.  

 

மற்றும்= அருந்தமபனன்ெது மொங்கவன் பெயதர.  

 

விட்டுணுவினூரத்ிபகொடியின் பெயர ்= 

ஊரத்ிகருடபனொண்பகொடியு மதுதவ.  

 

விட்டுணுவின் ெஞ்சொயுதத்தின் பெயர ்= சக்கரந் தனுவொ டண்டு 

சங்கம்= ெற்றலர ்தமல்விடும் ெஞ்சொயுததம.  

 

அவற்றுள் சக்கரத்தின் பெயர ்= சக்கரஞ் சுதரிசனம்  

 

தனுவின் பெயர ்= தனுதவசொரங்்கம்  

 

வொளின் பெயர ்= சயவொணொந்தகம்  

 

தண்டின் பெயர ்= தண்டுபகௌ தமொதகி.  

 

சங்கின் பெயர ்= சங்கு ெொஞ்ச சன்னியமொகும்.  

 

அரியின் தசொவதொரத்தின் பெயர ்= மசச்ங் கூரம்ம் 

வரொகநரசிங்கம்= வொமனன் ெரசு ரொமனிரொமன் = ெலெத்திரதன 

கண்ணண்வரு கற்கிபயன் = றிலவபயொரு ெத்து மரியவ தொரம்.  

 

அன்றியு மூலவந்தவதொரத்தின் பெயர ்= சனகன் சனந்தனன் 

சனொதன் சனற்குமொர = னரநொரொயணன் கபில னிடெ= னொரத 

னயக்கிரீவன் றத்தொத் திதரயன் = தமொகினி தவள்வியின் ெதிதய 

வியொதன்= றன்வந்திரிதய பெௌத்த பனன்றொங்= கின்னமூ லவந்து 

மரியவதொரம்.  

 

பவற்றிக்கலெ்லெெ்ெலட தயொபனொழியெ், புத்த பனன்று 

புகலெ்ெடுதம.  

 

திருமகளின் பெயர ்= பெொருளின் பசல்வி பெொறியரிெ் பிரிலய = 



மலரம்க ளிந்திலர மொதவ யிலக்குமி = கமலல யொக்கம் 

ெதுலமசீததவி = தொக்கணங் கிலளயொ டண்கடற் பிறந்தொண் = 

மொறிரு மொன்பினண் மொமலறத் தலலவி = பசய்யொள் பூமக 

டிருமகள் பெயதர.  

 

ெலெத்திரன் பெயர ்= இதரவதி பகொழுநன் குண்டலனுதரொகணி = 

தநய னீலொம்ெரனலொயுத = னசச்ுதன் முன்தனொன் கொமெொல = 

னநந்தன் பவள்லள கொளிந்தி மரத்்தனன் = ெனந்துசன் முசலி 

கரந்துகி லுலடயன் = ெலதத வன்ெலெத்திரன் பெயதர  

 

ெலெத்திரன்ெலட பகொடியின் பெயர ்= ெலடதய கலெ்லெ 

பகொடிெலனயொகும்  

 

கொமன் பெயர ்= மொன்மகன் மதனன் மகரக்பகொடிதயொன் = 

தவனிலொளி வில்தவள் வசந்த = னங்கச னநங்க லனங்கலணக் 

கிைவன் = றிங்கட்குலடதயொன் பறன்றற் தறதரொன் = வனசன் 

வில்லி தமொகன் மொமலரக்் கலணதயொன் = மதிசகனிரதி கொந்தன் 

மொரன் = மதனொெவன் மதனொசன் மதனொபுமனமதன் = றிருமகண் 

லமந்தன் சம்ெர சூதன = னுருவிலிகடன்முர தசொன்லகலதச ்

சுரிலகயன் = கந்தரெ்்ென் சித்தசன் பூவொளி பூமன் = கருெ்பு 

வில்லி கொமன்பெயதர.  

 

கொமனூரத்ி பகொடியின் பெயர ்= வொகனந்பதன்றன் 

மகரங்பகொடிதய  

 

கொமன்வில்கலணயின் பெயர ்= கலைதயவில்லுக் 

கலணமலலரந்தத 

 

கொமலனங்கலணயின் பெயர ்= வனசஞ் சூதமதசொக முல்லல = 

குவலள கொமன் பகொலுலமங்கலணதய  

 

அவற்றின் பசயலின் பெயர ்= உன்மத்த மதனதமொகனஞ் 

சந்தொெம் =  

வசீகரணம்மிலவ மதன்கலணசப்சயதல  

 

அவற்றினவத்லதயின் பெயர ்= சுெ்பிரதயொகமும் 

விெ்பிரதயொகமுஞ் =  

தசொகமு தமொகமு மரணமு பமன்றிலவ, யொகு மலரக்்கலன 

லயந்திலவத்லத.  

 



அவற்றுள் = சுெ்பிரதயொகஞ் பசொல்லொநிலனவும்  

 

விெ்பிரதயொகம் பவய்துயிரத்் திரங்கல்  

 

தசொகம் பவதுெ்புத் துய்ெ்ென பதவிட்டல்  

 

தமொக மழுங்கலு பமொழிெல பிதற்றலும்  

 

மரண மயரெ்்பு மயக்கமு மொகும்  

 

பிரமன் பெயர ்= அந்தணன் மலதரொ னயனொன் முகத்ததொ = 

னுந்தியில் வந்ததொதனொதிம வொகனன் = ெொரதி பகொழுநன் 

ெலடெ்தெொன்ெகவனொரண னிரணிய கருெ்ென் விரிஞ்சன் = 

தவதொ விதொதொ விதிசதொ நந்தன் = றொதொ பிதொமகன் சம்பு மொன் 

மக = பனண்கணன் கமல தயொனி பிரசொெதி = தவதன் கம்மிலற 

சூதன் ெரதமட்டி =  

திலசமுகன் வொனவரம்ுதுவன் தெொதன் = வரதன குரவன் 

மண்பெொதுத்தந்லத =  

யநந்தன் ஞொன னன்ன முயரத்்ததொ = னிலறவன் மலறதயொன் 

பிரமன் பெயதர.  

 

, பிரமனூரத்ிெலடபகொடியின் பெயர ்=  

அன்னமூரத்ி யரும்ெலட ெொச =  

மன்னிய கலதெலட பகொடிமலற யொகும்.  

 

நொமகளின் பெயர ்=  

ெொரதி துய்யொள் ெனுவ லொட்டி = தவதமுதல்வி பிரொமி விமலல =  

வொணி பவள்லள நிறத்தினள் வொக்கொ = ணொன்முகன் 

கிைத்தி ஞொனத ்திலறவி = கொயத் திரிதய சொவித ்திரிதய =  

நற்ெொ மடந்லத நன்னூன் மடந்லத = யுலகமொதொ நொமக 

ளிலசமகள், 

கலலமகள் பவண்டொம மலரமகள் கண்ணொ =  

படொலலயொ பவன்னுயிரத்் துலணவிபெயதர.  

 

நொமகளூரத்ியின் பெயர ்=  

ஊரத்ி பூரமொகுபமன்ெ.  

 

இந்திரன் பெயர ்= அமரொ வதிதயொ னொயிரங்கண்ணன் = சதமகன் 

தகொெதி தெொகிசங் கிரந்தனன் = ெொகசொதனன் வசச்ிரெ் 

ெலடதயொன் = தமகவொகனன் விண்முழுதொளி = வொசவன் மகவொன் 



வொனவன் பகௌசிக = னொகண்டலனயி ரொவதன்வலொரி = 

புருகூதன் சக்கிரன் புரந்தரன் மருத்துவன் = மருதக்கிைவன் 

வலரசிற கரிந்ததொ = னரிசசி வல்லவன் றிருமலி சுவரக்்கன் = 

தவள்வி நொயகன் புலவன் தவந்தன் = புதரொகிதன் சுனொசி 

கரியவன் புனிதன் = கொண்டொ வனன்மொல் பவள்லள வொரணன் = 

தறவர ்தவந்தன் பெொன்னகரச் ்பசல்வ = லனந்தரு நொத னிந்திரன் 

பெயதர.  

 

இந்திரன்தறவி பெயர ்= சுந்தரி சசியயிரொணிபுதலொமலச = 

லயந்தருச ்பசல்வி யிந்திரன்தறவி பெயர.்  

 

இந்திரன்மகன் பெயர ்= சயந்த னிந்திரன் றன்மகனொகும்.  

 

இந்திரனகரின் பெயர ்= ஆங்கவன் றிருநகரமரொ வதிதய.  

 

இந்திரயொலனயின் பெயர ்= ஓங்கிய வூரத்ி பவள்லளயயி 

ரொவதம்.  

 

இந்திரன் குதிலரயின் பெயர ்= பமசச்ிய ெரிமொ வுசல்சசச்ிரவம்.  

 

இந்திரன்ெலட பகொடியின் பெயர ்= வசச்ிரம் ெலடதய வண் 

பகொடி யிடியொம்.  

 

இந்திரன் மண்டெத்தின் பெயர ்= மண்டெஞ் சயந்தம்.  

 

, இந்திரன்மொளிலகயின் பெயர ்= மொளிலக வசந்தம்.  

 

இந்திரன்ெண்டொரத்தின் பெயர ்= ெண்டொரெ் பெயர ்ெகரிற் 

சுதன்மம்  

 

, இந்திரனந்தன வனத்தின் பெயர ்= அந்தண் கற்ெகச ்தசொலல 

நந்தனவனம்.  

 

இந்திரன் தசமநிதிெ் பெயர ்= தசமநவநிதி.  

 

இந்திரன்தகொவின் பெயர ்= தகொக்கொமததனு.  

 

இந்திரனுணவின் பெயர ்= உணவதமுதம்.  

 

புலனவதின் பெயர ்= புலனவதுகற்ெகமலர.்  

 



அணிவதின் பெயர ்= அணிவது சிந்தொமணி சூளொமணி.  

 

நொடகத்தரம்லெயர ்பெயர ்= தமனலகயரம்லெயுருெ்ெசி 

திதலொத்தலம = யொன நொல்வரு நொடகத் தரம்லெயர.்  

 

ததவரப்ெொதுெ் பெயர ்= வொனவ ரமுதர ்வரரப்ுத்ததளிர ்= 

தமலவரிலமயவர ்விண்ணவர ்கடவுள = ரமரர ்புங்கவலரய 

ரிதலகர ்= விபுதர ்தீரத்்த ரசுரரக்்கமித்திர =  

ருயரந்ிலல தயொரச்ுர ரும்ெர ்புலவ = ரண்டர ்முதல்வ ரொதித்தர ்

சுவரக்்கர ்=  

பெொன்னுல குலடதயொர ்ததவர ்பெொதுெ் பெயர.்  

 

முெ்ெத்துமுத்ததவர ்பெயர ்= ஆதித்தர ்ென்னிருவ 

ரசச்ுவினிகளிருவ = ரீசர ்ெதிபனொருவபரண்மர ்வசுக்க = ளொக 

முெ்ெத்து மூவர ்தம்பெயதர.  

 

அவற்றுள். ஆதித்தர ்ென்னிருவர ்பெயர ்= லவகத்தன் விவசச்ு 

தன் வொசன்மொரத்் தொண்டன் = ெொற்கர னிரவி யுதலொகெ் பிரகொச = 

னுதலொக சொட்சி திரிவிக்கிரம =  

னொதித்தன் றிவொகரன் அங்கிச மொலி = யொகச ்சூரியர ்ென்னிரண் 

படன்ெ.  

 

உருத்திரர ்ெதிபனொருவர ்பெயர ்= மொததவனரதன 

யுருத்திரன்சங்கர = னீல தலொகித னீசொனன் விசயன் = வீம ததவன் 

ெதவொற்ெவன்கெொலி = பசௌமிய தனகொ தசருருத் திரர ்பெயர.்  

 

அட்டவசுக்கள் பெயர ்= தரன்றுருவன் தசொம னொெச ்லசவ = னனல 

னணிலன் பிரத்தியூசன் = பிரெொச னட்ட வசுக்கள் பெயதர.  

 

அசச்ுவினிகளிருவர ்பெயர ்= அசச்ுவினிததவ ரிருவரத்ம் பெயதர = 

யொக முெ்ெத்து மூவரத்ம் பெயதர.  

 

கடவுளரப்ெொதுெ் பெயர ்= ெண்ணவர ்ெகவர ்தீரத்்தர ்ெட்டொரகர ்=  

புங்கவ பரன்ெவுங்கடவுளர ்பெொதுெ் பெயர.்  

 

பதய்வத்தின் பெயர ்= சூதர யணங்கு கடவு படய்வதந் = 

ததவுபுத்ததளியவு படய்வமொகும்.  

 

சுரரம்களிர ்பெயர ்= அரமகளிர ்சூரரமகளி ரரம்லெயர ்= சுரர ்

மகளிரொபமனச ்பசொல்லெ் பெறுதம.  



 

பதய்வெ்பெண் பெயர ்= அணங்குழூர ்வஞ்சலன மொயவள் கன்னி 

= யிணங்கிய பதய்வெ் பெண்பெய ரொகும்.  

 

மூததவியின் பெயர ்= கழுலத யூரத்ி கொக்லகக் பகொடியொண் = 

முகடிபதௌலவ கலதி மூததவி.  

 

மற்றுமூததவியின் பெயர ்= சீரத்கடி தகட்லடபகடலணங் 

தககதவணி தசட்லட பயன்ன விளம்புவர.்  

 

மூததவியூரத்ி ெலட பகொடியின் பெயர ்= வொகனங் கழுலதவன் 

ெலட துலடெ்ெங் = கொகங் பகொடிபயனக் கைறல் தவண்டும்.  

 

தருமததவலதயின் பெயர ்= மரகத வல்லி பூகநிைலினள் = ெரம 

சுந்தரியியக்கி ெகவதி = யருகலனத் தரித்தொ ளறத்தின் பசல்வி = 

தருமததவலத யம்ெொலிலகபெயதர.  

 

அருகன் பெயர ்= புண்ணிய பனண்குணன் பெொன்பனயினொதன் = 

ெண்ணவன் ெட்டொரகதன முலனவ = னதசொகமர ்கடவுள் ெகவன் 

முக்குலடதயொ = னறவொழி தவந்த னரியலணச ்பசல்வன் = 

பூமிலச நடந்ததொன் வரதன் சிதனந்திர = னொன பிறவு மருகன் 

பெயதர.  

 

அருகனூரத்ி ெலடயின் பெயர ்= அருக னூரத்ி யம்புயம் ெலடதய.  

 

பகொடியின் பெயர ்= நொடகக் கொட்சி ஞொனசீ லங்பகொடி.  

 

புத்தன் பெயர ்= ெொரம்ிலச நடந்ததொன் ெகவன் புங்கவன் = 

றருமன் சொந்தன் முலனவன் வொமன் = புனிதன் சினன்வர 

னறிவன் பிடகன் = தெொதி தவந்தன் புத்தன் பெயதர.  

 

குதெரன் பெயதர = இருநிதிக் கிைவ னியக்கர ்தவந்தன் = 

வடதிலசத்தலலவ னரவொகனதன = யளலக யொளி யதிதனச ்

பசல்வன் = சீரகத ்தொதரொன் லவசச்ிரவணதன = 

யரனுலடத்ததொைன் கின்னரர ்பிரொதன = மரகதன் புட்ெக வூரத்ி 

பிங்கலன் =  

மந்திரி தனெதி குதெரன் றன் பெயர.்  

 

குதெரன்வொகனத்தின் பெயர ்= நரவொ கனமும் புட்ெகத் ததரு = 

மவன்வொ கனமொ மறியுங்கொதல.  



 

இயமன் பெயர ்= இயமனரி யந்தகன் பறன்றிலசக் கிைவன் = 

சமதனசண்டன் சண்ென்றருமன் = நமதனமறலி தண்ட தரதன = 

லசமினி நகதரொன் லவதரணிநதிதயொன் = பசங்தகொற்கடவு 

ணசவ னடுவ = னிங்கிலவ யமன் பெயர ்கூற்று மிலசக்கும்.  

 

யமனூரத்ி ெலடயின் பெயர ்= எருலமயூரத்ி பயறியுபமொண்ெலட 

= தண்டு ெொசந் தொனொ கும்தம.  

 

கொலன் பெயர ்= சண்டன்மறலி கூற்றுச ்சமதன = வந்த மடங்கல் 

கொன் மறலு மிலசக்கும்.  

 

கொலன்ெலடயின் பெயர ்= துணிக்கும் பவம்ெலட கணிசச்ி 

யொகும். 

 

அசுரர ்பெயர ்= தொனவர ்அவுணர ்தயித்தியர ்கண்டகர ்= 

தமனிகரெ் தெொரத்குவரக்ொர ்வண்ணர ்= ததவரெ்லகவரத்ிதி 

புதல்வர சுரர.்  

 

மொவலியின் பெயர ்= வயிதரொ சனதனமொவலி யவுணன்  

 

நிருதர ்பெயர ்= நிசொசரர ்சொலகடங்கடர ்நிருதர.்  

 

அரக்கர ்பெயர ்= அரக்கரிரொக்கதரய்ொது தொனவர ்= நிசொசரர ்

பிசிதொசனபரன நிகை்த்துெ  

 

கந்தருவர ்பெயர ்= கந்தருவரியக்கர ்யொதைொர ்கொந்தருவர ்= 

தந்திரர ்கின்னர பரன்னச ்சொற்றுவர.்  

 

வித்தியொதரர ்பெயர ்= விஞ்லசயர ்தகசரர ்வித்தியொ தரர ்பெயர.் 

 

வித்தியொதரரிடத்தின் பெயர ்= தசணியும் விஞ்லசெ் ெதியுஞ் 

தசடியும் = யொணர ்நகரும் வித்தியொ தரரிடம்.  

 

பூதத்தின் பெயர ்= சொதகம் ெொரிடங் குறள்கூளிசொரதம் = 

மதகொதரம் கிருத்திமங்கணம்பூதெ் பெயர.்  

 

தெயின் பெயர ்= கடிதவ தொளங் கழுது கூளி = பவறிதய யலலக 

பிசொசுமண்லண = மயதல தசொகுமருதள வியந்தரம் = பிதரத 

மைதன குணங்கு குணெொசி = ெொசஞ் சொவு சவதமயள்லள = 

குணெமும் பிணமும் தெய் பெயர ்கூறும்  



 

சூரியன் பெயர ்= இரவி யினன்மணி பயன்றூை் பசஞ்சுடர ்= 

ெரிதிதததரொ பனல்தலொன் ெொனு = சண்ட னருக்கன் றென னொதவ 

= னண்ட தயொனி யொயிரங் கதிதரொன் = கனலி திவொகரன் 

கனதலொன் ெொற்கர = னனலிபயொளிதயொ னலரிமொரத்் தொண்டன் = 

றினகரன் பசங்கதி ரரிதிமி ரொரி = யருணன் சூரன் ஞொயிறு சவிதொ 

=  

ெகதலெரக்்கன் பவயிதலொ னொதித்தன் = விரிசச்ிகன் விதரொசனன் 

விகரத்்தனன் மித்திரன் = பவய்தயொன் கதிதரொன் பவஞ்சுடர ்

தசொதி =  

ெகலவ பனல்லல ெதங்கனொதெ = னைலவ னுதய னிருள்வலி 

பெொழுது =  

ெகவன் சொன்தறொன் தவந்தன் றொெநன் = றரணி பயல்லி 

சொயொெதிதய =  

ெகதலொன் விண்மணி ெனிெ்ெலக கதிரவன் = சுடதரொன் மொலி 

சூரியன்பெயதர  

 

சூரியமண்டிலத்தின் பெயர ்= 

விசயபமன்ெதுபவங்கதிரம்ண்டிலம். 

 

சூரியகிரகணத்தின் பெயர ்= கரதமதீவிரங் தகொகிரணங்கதிர ் 

 

பவயிலின் பெயர ்= தகொலட பயன்றூ பைல்பலொளி பவயிபலனல்  

 

மற்றும் பவயிலின் பெயர ்= ஆதவபமன்ெது மெ் பெயரக்்குரித்தத. 

 

உதயத்தின் பெயர ்= விடியல்லவகலற புலரி யுதயம்.  

 

கழிவுநொளின் பெயர ்= கழிவுநொதள கொலி லவகல்.  

 

அந்தியின் பெயர ்= சந்தி மொலல சொய பமன்றிலவ = 

யந்தியின்பெயரத்கொ தூழியுமொகும்  

 

நடுெ்ெகலின் பெயர ்= மத்தி யொன நண்ெக னடுெ்ெகல்  

 

மற்றும்நடுெ்ெகலின் பெயர ்= உசச்ியுமுருமமு மெ் பெயரக்் 

குரித்தத.  

 

சொமத்தின் பெயர ்= யொம பமன்ெது சொமமொகும்  

 

 ெகலின் பெயர ்= எல்லுத் திவசந் தினந்திவொ வும்ெகல்  



 

 அருக்கனூரத்ியின் பெயர ்= தனிக்கொற் பெொற்தற ரருக்க னூரத்ி  

 

 அருக்கன்தறரெ்் புரவியின் பெயர ்= ஓதரை் புரவி 

யுலடயனவதற்தக.  

 

அருக்கன்தறரெ்் ெொகன் பெயர ்= ஆதித்தன் ெொகனருணனொகும்.  

 

சந்திரன் பெயர ்= இந்து சசியிம கிரணன்றண்சுட = ருடுெதி தொரொ 

ெதிதய யம்புலி = யமுதகதிதரொன் சீதன் குரங்கி = விதுநிலவு 

வல்தலொன் தவந்தன் றண்ணவன் = கலலதயொன் மதிதய களங்கன் 

குதெர = னொதலொன் ெனிக்கதிர ்குமுத சகொய =  

னலவன் கலொநிதிநிசொகர னிசொெதி = யிரதவொ னிரொக் கதிர ்

தொனவன் சுதொகர = னுடுதவந்தன் பிலறமுயற் கூடு ெசுங்கதிர ்= 

சந்திரன் றிங்கள் தசொமன்றன் பெயர.்  

 

நிலவின் பெயர ்= நிலவின் பெயர ்சந்திரிலக பயன்ெ.  

 

பிலறநிரம்ெலின் பெயர ்= கலலபிலற நிரம்ெல்கருதுங்கொதல  

 

சந்திரனூரத்ியின் பெயர ்= பவண்மதியூரத்ி விமொன மொகும்  

 

இரவின் பெயர ்= யொம நத்தம் யொமினி வகுஞ்சஞ் = சொமங் 

கங்குனிசொநிசி திமிரம் = எல்லியுமல்லு மிரவின் பெயதர.  

 

பசவ்வொயின் பெயர ்= அைலவன் பெௌமனங்கொ ரகதன = 

குருதிவக்கிரன் குசதன மங்கல = னொர லுதிர ணரத்த னறிவ = 

னைதல யுதலொகிதன் பசந்தீ வண்ணன் =  

தசயிலவ பசவ்வொய் சிறந்த பெயதர.  

 

புதன் பெயர ்= அருணன் கணக்க னறிஞன் சொமன் = 

மதிமகனதமலத மொதறரெ்் ெொகன் = புந்தி தூதன் ெசல்ச புததன.  

 

வியொைன் பெயர ்= ஆசொன் மந்திரி யொண்டொளெ்ென் பெொன் = 

பீதகன் சுரகுரு பிரகற்ெதி சீவன் = தறவ மந்திரி சித்தன் 

கிகண்டிசன் = தமவியவந்தண னரசனும் வியொைன்,  

 

 பவள்ளியின் பெயர ்= லதத்திய மந்திரி சல்லியன் லசத்தியன் = 

மலைக்தகொள் சுங்கன் கவிபுகர ்பிரசுரன் = ெொரக்்கவன் 

சுக்கிரபனொள்ளிதயொன் ெளிங்கு =  



கொெ்பியன் சிததன யுசனன் பவள்ளியின் பெயர.்  

 

சனியின் பெயர ்= கதிரம்க னீலன் சொவகன் கொரி = முதுமகன் 

தமற்தகொண் மந்தன் முடவன் = பசௌரி ெங்கு சந்தில் சனிெ் பெயர.்  

 

இரொகுவின் பெயர ்= தமதம கரும் ெொம்தெயிரொகுவொகும்.  

 

தகதுவின் பெயர ்= பசம்ெொம் தெசிகி பகொடி தகதுவொகும்.  

 

அனந்தன் பெயர ்= அனந்தன் = தெொகவதிக்கிலற தசடன்.  

 

வொரத்தின்பயயர ்= வொசரங் கிைலம வொரமொகும்.  

 

அசச்ுவினியின் பெயர ்= இரலல லயெ்ெசி யொதைறு தலலநொள் = 

ெரவி மருத்துவ நொளச ்சுவனி.  

 

ெரணியின் பெயர ்= கொடு கிைதவொன் பூத மடுெ்புத் = தொழிபெருஞ் 

தசொறு தருமனொண்முக்கூட்டுெ் = தெொதம்ெரணிெ் பெயர ்

தொசியுமொகும்  

 

கொரத்்திலகயின் பெயர ்= அறுமீனங்கி நொதள யளக்க = 

பரரிநொளளகிறொ னொவிதன் வொணன் = றைதல யொரல் கொரத்்திலக 

தன் பெயர.்  

 

உதரொகிணியின் பெயர ்= சகடு விமொனஞ் சதிதய யூற்றொ = 

லயனொள்லவய முதரொகிணி யொகும்.  

 

மிருகசச்ீடரித்தின் பெயர ்= மொை்கு மொன்றலல மொரக்ழி நரிெ்ெற = 

மதிநொண் மும்மீன் ெொலல பவய்தயொன் = மிருகசீரிடலமந் 

தொனமும் விளம்பும்.  

 

திருவொதிலகயின் பெயர ்= அரனொள் பசங்லக மூதிலர யொதிலர.  

 

புனரப்ூசத்தின் பெயர ்= அதிதி நொள்கலையொவண பமரிதய = 

புனர ்தங்கரும்பிலவ புனரப்ூசமொகும்.  

 

பூசத்தின் பெயர ்= குருநொள் கொரக்ுளங்பகொடிறுவண்டு = 

புணரல்தயொகும் பூசநொட்பெயதர.  

 

ஆயிலியத்தின் பெயர ்= அரவினொள் பகௌலவ யொயிலொ யிலியம்.  

 



மகத்தின் பெயர ்= தவள்விபகொடுநுகம தவட்டுவன்வொய்க்கொ = 

லொதிபயழுஞ்சனி பிதிரந்ொண்மொக = மொசி பயழுவொ பயழுஞ்சனி 

மகெ் பெயர.்  

 

பூரத்தின் பெயர ்= இலடயபதழுஞ்சனி பயலிதய தூரக்்லக = 

ெகவதி நொள்கலண நொவிதன் பூரம்.  

 

உத்தரத்தின் பெயர ்= ெங்கனி கலடய பதழுஞ்சனி ெொற்குனி = 

மொதனறு கதிரந்ொண் மொரிநொளுத்தரம்.  

 

அத்ததின் பெயர ்= லகம்மீன் லகனிகனலி நொதள = லயம்மீன் 

கொமரங் களிறிலவ யத்தம்.  

 

சித்திலரயின் பெயர ்= பநய்மீனறுலவ தநரவ்ொன்ெயறு = நடுநொடு 

வட்டொநொதள தசச்ன் = பறரியி லின்னலவ சித்திலரெ்பெயதர.  

 

தசொதியின் பெயர ்= விளக்தக மரக்கொல் பவறுநுகம் வீை்க்லக = 

துளக்கங் கொற்றி னொதளதசொதி  

 

விசொகத்தின் பெயர ்= அனிலநொண் முற்றின் முறம்லவகொசி = 

சுளகுவிசொகத் பதொல்பெயரொகும்  

 

அனுடத்தின் பெயர ்= ெலனததள் பெண்லண புற்றொளி தெொந்லத 

யிலனயலவமித் திரநொளுமனுடம்  

 

தகட்லடயின் பெயர ்= துளங்பகொளி வல்லொலர தவதி பயரியைல் =  

கிளந்தவிந்திரனொள் தசட்லடயுங் தகட்லட.  

 

மூலத்தின் பெயர ்= பகொக்தக ததட்கலட குருகுவி லன்றின் = 

முற்றுமொனி யசுரநொண் மூலம்  

 

பூரொடத்தின் பெயர ்= உலடகுள முற்குளமொரி நீரவ்ொள் = புகலிற் 

பூரொட நீரும் புகலும்.  

 

உத்திரொடத்தின் பெயர ்= ஆடி விசச்ுவ நொதள கலடக்குள = 

தமொதிய வொனிதயொடுத்திரொடெ் பெயர ் 

 

திருதவொணத்தின் பெயர ்= தசொலனமொதயொனொண் முக்தகொல் 

சிரவண = தமொணபமன்ெ வுலக்லகயு மொகும்  

 

அவிட்டத்தின் பெயர ்= கொகெ்ஒபுள்தள வசுக்கணொதள = யொவணி 



ெறலவ யவிட்டெ்பெயதர  

 

சதயத்தின் பெயர ்= குன்றுவருணனொள் பெருஞ்பசக்குச ்= 

சுண்டன் தெொரிலவ சதயநொதள.  

 

பூரட்டொதியின் பெயர ்= புரட்டொதி முற்பகொழுங்தகொதல நொழி = 

யுலரெ்ெர ்ெரதநொள் பூரட்டொதி.  

 

உத்திரட்டொதியின் பெயர ்= முரசுபிற் பகொழுங்தகொன்மன்னனீெ = 

முலரபசயி லறிவனொ ளுத்திரட்டொதி.  

 

இதரவதியின் பெயர ்= பதொழுதவ நொவொய் ததொணி சூலம் = ெஃறி 

புருடநொள் கலடமீ னிதரவதி.  

 

அருந்ததியின் பெயர ்= அருந்ததி சொலி வடமீனொகும்  

 

விடிமீனின் பெயர ்= விடிமீன்பெயதர பவடிபயனலொகும்  

 

வொன்மீனின் பெயர ்= வொன்மீன் பெயதர புசச்பமனலொகும்  

 

வொன்மீனின்பெொதுெ் பெயர ்= சிதமும் ெம்முஞ் சுக்லகயுங் கணமு 

= முடுவுந் தொரலகயு பமொளியும்வொன்மீதன.  

 

இரொசியின் பெயர ்= தமடமு மிடெமு மிதுனமுங் கடகமுஞ் = 

சிங்கமுங் கன்னியுந் துலொமுந் ததளுந் = தனுவு மகரமுங் கும்ெமு 

மீனமு = பமன்னும் பெயரிலவ யீரொறுள்ளு =  

பமொெ்புலட மிதுன பமொழித்தல் லொதன = வெ் பெயரக்் கெ்பெய 

ரலனத்துமொகும்.  

 

மிதுனத்தின் பெயர ்= யொதை ெொடலவ யிரட்லட சலவமகள் = 

விைவுதண்படொடு மிதுனமொதம  

 

இரொசியின்பெொதுெ் பெயர ்= இல்லுதமொலரயும் ெவனமுமிரொசி. 

 

சூரிய சந்திரரக்்குரிய திலசயின் பெயர ்= கீை்த்திலச 

யருக்கற்கும் வடதிலச தசொமற்குஞ் = சொரச்ச்ியொகச ்சொற்றினர ்

புலவர ் 

 

மூவலக வீதியின் பெயர ்= தமடவீதி யிடெவீதி = மிதுனவீதி 

பயனபவொருமூன்தற =  

அலவதொம்இருசுடர ்முதலிய வியங்குபநறிதய. 



 

தமடவீதியொவது = இடெஞ் சிங்க முதுனங் கடக = மிலனய நொன்கு 

தமடவீதி.  

 

இடெவீதியொவது = மீன தமடங் கன்னி துலொமு = மொன விடெவீதிக் 

கலமந்தன.  

 

மிதுனவீதியொவது = வில்லுமகரங்குடதம விருசச்ிகஞ் = பசொல்லிய 

முதுன வீதித் துலறதய,  

 

இவற்றுள் = பசொன்ன விரொசி பதொகுத்த மொதங்கண் = மன்னிய 

கதிரம்ுதற்தகொள்வரு பநறிதய.  

 

கொலத்தின் பெயர ்= தெொை்துங் பகொன்னும் பெொழுதுஞ் பசவ்வியும் 

= ஏல்லவயும் தவலலயுமலமயமுங் கொலலயுங் = கொலும் ெதமுங் 

கொல மொகும்  

 

கொலநுட்ெத்தின் பெயர ்= கலலயுந் துடியுங் கணமு மொத்திலரயும் 

பநொடியும் பிதிரு நுட்ெமுந் திட்ெமு = நிமிடமுங் கொல நுட்ெமொகும்  

 

கொலவிலரவின் பெயர ்= கணமுமொத்திலரயுங் கொலவிலரதவ  

 

நொழிலகயின் பெயர ்= கடிலக விகலல கன்ன லிருத்லத = ெததம 

நொழி நொழிலக யொகும்.  

 

நொளின் பெயர ்= அல்க றிவொெ்ெக லொனியந் திவச,தமல்லவபயல் 

லவக றினமிலவ நொதள.  

 

முன்லனநொளின் பெயர ்= பநன்னலு பநருநலு முன்லனநொளொகும். 

 

பின்லனநொளின் பெயர ்= பிற்லறயும் பின்லறயும் 

பின்லனநொளொகும். 

 

திதியின் பெயர ்= திதிதயெக்கம்.  

 

மொதத்தின் பெயர ்= மதிதய திங்கண் மொதமொகும்.  

 

ஒருகலலவருமதிநொளின் பெயர ்= ஒருகலலவருமதிநொள் 

சினீவொலி. 

 

அமொவொலசயின் பெயர.் = குகுவமொவொலச.  



 

முதற் ெக்கத்தின் பெயர ்= ெக்கமுதலது நந்லதயொகும்.  

 

இரண்டொம் ெக்கத்தின் பெயர ்= ெத்திலரபயன்ெது இரண்டொம் 

ெக்கம்.  

 

மூன்றொம் ெக்கத்தின் பெயர ்= மூன்தறசலயெக்கம்.  

 

நன்கொம் ெக்கத்தின் பெயர ்= நொன்தகயிருத்லத.  

 

ஐந்தொம் ெக்கத்தின் பெயர ்= ஐந்தொம்பூரலணயொகும்.  

 

பூரலணயின் பெயர ்= அனுமதி ெவ்வம் பூரலணயிலடயுவொ.  

 

கொரக்ொலத்தின் பெயர ்= நவங்கொரக்ொலம்.  

 

கூதிரக்ொலத்துக்குங் பகொடும்ெனிக் கொலத்துக்கும் பெயர ்= கூதிர ்

கொலமுங் பகொடும்ெனிக்கொலமு = மிரண்டுகொலமுஞ் சிசிரமொகும்.  

 

இளதவனிலின் பெயர ்= மொதவம்வசந்த மதுவிள தவனில்.  

 

பகொடியதவனிலின் பெயர ்= தகொலடசமஞ்சுசி பகொடிய தவனில். 

 

ெருவமுமிருதுவும் ெகரிபலொன்தற.  

 

அறுவலகெ்ெருவகொலெ் பெயர ்= கொதரகூதிர ்முன்ெனி பின்ெனி = 

சீரிளதவனில் முதுதவனிபலன்றொங் = 

கிருமூன்றுவலகெ்ெருவந்தொதன.  

 

அலவதொம் = ஆவணிமுதொலொ வீரிண்டிரண்டொக = தமவிய 

திங்கபளண்ணினர ்பகொளதல.  

 

அறுவலக யிருதுவின் பெயர ்= வசந்தங்கிரீடம் வருடஞ்சரதம = 

தயமந்தஞ் சிசிரபமன விருதுவொறொகும்.  

 

அலவதொம் = சித்திலர முதலொச ்பசன்மொத மிரண்டொ = 

லவத்தனபவண்ணிக் பகொள்கபவன்ெ.  

 

ஆண்டின் பெயர ்= ஆயனஞ்சலம யயனந்பதய்வதம் = வருடம் 

வற்சர மொண்டின்பெயதர.  

 



வொை்நொளின் பெயர ்= ஆயூகமொயுள் வொை்நொபளன்ெ.  

 

உகமுடிவின் பெயர ்= ஊழியுமடங்கலு முகமுடிவொகும்.  

 

நொல்வலகயுகத்தின் பெயர ்= கிதரதொதிதரதொ துவொெரங் 

கலிபயன, பவொருநொன் பகன்ெவுகத்தின் பெயதர.  

 

அமுதின் பெயர ்= அமரியுஞ்சுலதயு மருந்து மமுதத.  

 

பதய்வவுணவின் பெயர ்= சருவும் ெலியு நிதவத்தியமு மமுது = 

மவியுந் பதய்வ வுணவொகும்தம.  

 

ஆலகொலவிடத்தின் பெயர ்= கொளகூட மொலகொல விடதம.  

 

ஆன்மொவின் பெயர ்= ெசுவுயிர ்சீவன் புற்கலன் தசதன = 

னணுவியமொன னொதன் பசந்து = வொவி பூத னுறவி கூத்த = 

னொனவின்னலவ யொன்மொவொகும்.  

 

இரண்டொவது வொனவர ்வலக முற்றிற்று. 

தமற்ெடி சூத்திரம் . 

= = = = = 

மூன்றொவது : ஐயரவ்லக.(= ) 

இருடிகள் பெயர ்= முனிவர ்மொதவ ரிலிங்கிகண் முலனவர ்= 

ெடிவருறுவர ்ெண்ணவலரய = ரறதவொர ்ததெொதன ரறிஞ ரந்தணர ்

= துறதவொர ்கடிந்ததொர ்தமொனியர ்தயொகியர ்= 

தகொெங்கொய்ந்ததொர ்நீத்ததொர ்பமய்யர ்= தொெத ரிருடிக 

டம்பெயரொகும்.  

 

சத்தவிருடிகளின் பெயர ்= அகத்தியன் புலத்திய 

னங்கிரொபகௌதமன் =  

வசிட்டன் கொசிென் மொரக்்கண் தடயபனன் = 

றிலசத்தவிவரத்ொதமழிருடிகதள.  

 

அகத்தியன் பெயர ்= குறுமுனிகும்ெ தயொனி யகத்தியன்.  

 

லசவதவெ்ெொதலொர ்பெயர ்= மொவிர தியருங் கொளொ முகரும் = 

ெொசுெதருஞ் லசவதவெ்ெொதலொர.்  

 



நொரயணசமயத்தொர ்பெயர ்= லவணவர*் ெொகவதர ்நொரயண 

சமயத்ததொர.்  

= = = = =  

* "ெொகவதர ்நொரொயண சமயத்ததொர"் எனவும் ெொடம். 

 

சமணர ்பெயர ்= சொவகரருகர ்சமண ரமணர.்  

 

சமண்டவத்ததொர ்பெயர ்= ஆசீவகர ்தொெதரத்தவத்ததொதர.  

 

புத்தர ்பெயர ்= புத்தர ்சொக்கியர ்ததரர ்பெௌத்தர.்  

 

புத்ததவத்ததொர ்பெயர ்= லவத்தசீவக ரத்தவத் ததொதர.  

 

.சலடமுடிதயொர ்பெயர ்= முனிவர ்தொெதர ்சலடமுடி தயொதர. * 

 

ஒருலமயின் பெயர ்= ஒருலமபயன்ெதிலறயுணர ்வொகும்.  

 

ஒன்பறன்னும் பெயர ்= ஒன்பறனெ்ெடுவது வீடுபெறதல.  

 

இருலமயின் பெயர ்= இருலமபயன்ெதிம்லமயு மறுலமயும். * 

 

இருவிலனயின் பெயர ்= இருவிலன புண்ணிய ெொவபமன்ெ.  

 

இருவலகத் ததொற்றத்தின் பெயர ்= இருவலகத் ததொற்றஞ் 

சரொசரபமன்ெ.  

 

இருசுடரின் பெயர ்= இருசுடரிரவி மதிய மொகும்.  

 

இருமரபின் பெயர ்= இருமரபுதொய்வழி தந்லதவழிபயன்ெ.  

 

இருவலகக்கந்தத்தின் பெயர ்= இருவலகக்கந்த நற்கந்தந் 

துரக்்கந்தம்.  

 

இருவலகயறத்தின் பெயர ்= இல்லறந் துறவற மிருவலகயறதம.  

 

ஒருவலகெ்பெொருளின் பெயர ்= கல்வியுஞ்பசல்வமு மிருவலகெ் 

பெொருதள.  

 

இருவலகக்கூத்தின் பெயர ்= இருவலகக்கூத்து மொரக்்கந்ததசிகம்.  

 

மும்லமயின் பெயர ்= மும்லம யும்லமயு மிம்லமயு மறுலமயும்.  



 

முெ்பெொறியின் பெயர ்= மனமும் வொக்குங் கொயமு முெ்பெொறி.  

 

முசப்சயலின் பெயர ்= ெலடத்தலுங் கொத்தலு மழித்தலு 

முசப்சயல்  

 

முக்கொலத்தின் பெயர ்= இறந்த கொலபமதிர ்கொல நிகை் 

கொலபமனச ்= சிறந்த கொல மூன்பறனச ்பசெ்புவர.்  

 

மூவிடத்தின் பெயர ்= முன்னிலல ெடரக்்லக தனலம மூவிடம், 

 

முக்குற்றத்தின் பெயர ்= கொமம் பவகுளி மயக்கமுக்குற்றம்,  

 

மூவலகபமொழியின் பெயர ்= ெட்டொங்குதெசல் ெழித்தல் புகை்தன் 

= = முட்டின்றொகு மூவலகபமொழிதய.  

 

முக்குணத்தின் பெயர ்= சொத்துவிக மிரொசதந் தொமத முக்குணம்.  

 

அவற்றுள் சொத்து விககுணம் = = ஞொனந்தவ தமன்லம நல்லருண் 

தமொனம் = வொய்லம பெொலறபுல னடக்கல் சொத்துவிகம்.  

 

இரொசதகுணம் = தொனந் தவதம தருமம் தெணல் = = ஞொனங் கல்வி 

நலனிலவ பதரித = = லீன மில்லொ விரொசத குணதம.  

 

தொமதகுணம் = நிலறதெ ருண்டி நீதிதகடுறக்க = மறலி பெொய் 

தசொம் பெொழுக்கம் வழுவுதல் = பகொலலதயவஞ்ச மிலவதொ 

மதகுணம்.  

 

மூவலகத்தொனத்தின் பெயர ்= முதலிலடகலடபயன 

மூவலகத்தொனம்.  

 

அவற்றுள் உத்தமதொனம் = அறத்தி னீட்டி வரும்பெொருள் 

புறத்துலறக் =  

குற்றமூன்று மறுத்தநற் றவரக்்குக் = பகொள்பகனெ்ெணிந்து 

குலறயிரந்தவரவ்யி = னுள்ளமுவந் தீவதுத்தம தொனம்.  

 

மத்திமதொனம் = ஆதுலரந்தக ருறுெ்ெலறகளொதர ்= மொதரக்் 

கீவதுமத்திமதொனம்.  

 

கலடெ்ெடுதொனம் = ஆரவ்ம்புகதை யசச்ங்லகம்மொறு = கொரணங் 

கண்தணொட்டங் கடெ்ெொ படன்றிலவ = தயழுங் கலடெ்ெடு தொன 



பமன்ெ.  

 

மூவலகெ்ெொவபுண்ணிய வைக்கத்தின் பெயர ்= பசய்தல் 

பசய்வித்தலுடன் ெபடன்னொ = வருமுலறெொவ புண்ணிவைக்கம்.  

 

மூவுலகின் பெயர ்= பூமியந்தரஞ் சுவரக்்க பமன்ன = 

வருமூன்றுலகின் பெயபரனவலறவர.்  

 

முசச்ுடரின் பெயர ்= திங்கள் பவய்தயொனக்கினி பயன்றிலவ = 

மூந்றுஞ் சுடபரனபமொழிகுவரப்ுலவர.்  

 

திரிகடுகத்தின் பெயர ்= திரிகடுகஞ் சுக்குத்திெ்பிலி மிளகு.  

 

திரிெலலயின் பெயர ்= திரிெலல பநல்லி கடுக்கொய் தொன்றி.  

 

நொற்கதியின் பெயர ்= ததவகதிமிருககதி மக்கள் கதிதய = தமவு 

நரககதிபயனநொங்தக.  

 

நொல்வலகதவதத்தின் பெயர ்= இருக்கு தவபமதசுரு தவதஞ் = சொம 

தவத மதரவ்ண தவதபமன = நொல்வலக தவத நொம மொகும்.  

 

நொல்வலகயிழிச ்பசொல்லின் பெயர ்= குறலள கடுஞ்பசொல் 

ெயனில் பசொல்தல =  

மருள்பகொள்பசொல்பலனவிழிசப்சொ னொன்தக.  

 

ஆடவரந்ொற்குணத்தின் பெயர ்= அறிவு நிலறதயொரெ்்புக் 

கலடெ்பிடிபயன்னத் =  

தகுமிலவயொடவர ்தங்குணநொன்தக.  

 

பெண்கள்நொற்குணத்தின் பெயர ்=  

நொணமட மசச்ம்ெயிரெ்் பென்றின்ன = = மொணிலையவரக்்கு 

வருங்குணநொன்தக.  

 

நொல்வலகெ் புண்ணியத்தின் பெயர ்= தொனங்கல்வி தவதம 

பயொழுக்க = நொல்வலகெ்புண்ணிய நொமமொகும்.  

 

உயிரத்தொற்றநொல்வலகயின் பெயர ்= 

குடல்தெொற்லெயினுமுட்லட யினுந்ததொன்றியும் = 

பமய்க்கண்வியர ்வினுமிக்கநிலத்தினும் = ஒக்கநொல்வலக 

யுயிரத்்ததொற்றம்தம.  

 



நொல்வலகெ் புலலமயின் பெயர ்= கவிதய கமகன் வொதி 

வொக்கிபயன் =  

றிலவபயொரு நொன்கும் புலலமக் கியல்தெ.  

 

அவற்றுள் கவியின்வலக = ஆசு மதுரஞ் சித்திரம்வித்தொரபமனெ் 

ெொவலக ெொடுதவொன் கவிபயனெ்ெடுதம. 

 

கமன்வலக = ஞொெகஞ் பசம்பெொரு ணலடயிபனெ் பெொருளுங் =  

கொசின்றுலரெ்தெொன் கமஎ னொகும்.  

 

வொதிவலக = ஏதுவு தமற்தகொளு பமடுத்துக் கொட்டித் = 

தன்தகொணிறீஇெ் பிறரத்கொண் மறுதெொன் = மன்ெலத மதித்த 

வொதி யொகும்.  

 

வொக்கிவலக = அறம்பெொரு ளினெம் வீபடனுந் திறங்கள் = 

தகட்கதவட்க வினியன கூறு = மொற்றலுலடயொன் வொக்கியொகும்.  

 

ஆசுகவிவலக = பகொடுத்த பெொருளிற் தறொடுத்தலினத்தி = 

னடுத்தபெொழுதிற் ெொடுவதொசுகவி.  

 

மதுரகவிவலக = பெொருளின் பெொலிவுஞ்பசொல்லின் றிறனுந் = 

பதொலடயுந் பதொலடக்கண்விகற்ெமுந் துலதந்தங் = குருவக 

முதலொ மலங்கொரங்லள = யுட்பகொண்தடொலச பெொலிவுலடத்தொகி 

= யுய்த்துணர ்தவொர தமுள்ளங் கட்கு =  

மொல்கட லமிை்தம்தெொற் ெொடுவதுமதுரகவி.  

 

சித்திரகவிவலக = மொலல மொற்தற சக்கரஞ் சுழிகுள = 

தமகமொதபமழுகூற் றிருக்லக = கொலத கரெ்தெ கரந்துலறெ் 

ெொட்தட = தூசங் பகௌதலவொவன் ஞொற்தற =  

ெொத மயக்தக = ெொவின் புணரெ்்தெ = கூட சதுக்கங்தகொமூத் 

திரிதய = தயொபரைத் தினத்தொ னுயரந்்த ெொட்தட = பயொற்றுெ் 

பெயரத்்த பவொருபெொருட் ெொட்தட = சித்திரெ் ெொதவ 

விசித்திரெ்ெொதவ = விற்ெ நலடதயவினொவுத்தரதம = சருெ்ெததொ 

ெத்திரஞ் சொரந்்த பவழுத்தத = வருக்கமு மற்றும்வடநூற்கடலு = 

பளொருக்குடன் லவத்த வுதொரண தநொக்கி = விரித்து 

நிலறத்துமிலறக்கவிெ் ெொட்டுத் = பதரித்துெ் ெொடுவது சித்திர 

கவிதய.  

 

வித்தொரகவிவலக = மும்மணிக்தகொலவயும் ென்மணி மொலலயு = 

மறமுங்கலிபவண் ெொவுமட லூரச்ச்ியு = மியலிலச 



நொடகமியன்றெல் கவியுங் = கூத்தும் கிரீலடயுங் 

ெொடொண்டத்துலறயும் = வகுத்தவகுெ்பும் விருத்தக் கவிலதயும் = 

விரித்துெ் ெொடுவது வித்தொர கவிதய.  

 

நொற்பெொருளின் பெயர ்= அறம்பெொருளின்ெம்வீ 

படனெ்பெொருணொன்தக.  

 

நொல்வலகக் தகள்வியின் பெயர ்= கற்றல் தகட்ட லவ்வழி நிற்ற = 

பலொத்த னொல்வலகக்தகள்வி யொகும்.  

 

நொனிலத்தின் பெயர ்= முல்லலகுறிஞ்சிமருத பநய்தபலனச ்= 

பசொல்லிய முலறதய நொல்வலகயொகும்.  

 

நொல்வலகசத்சலனயின் பெயர ்= யலனததரெ்ரிகொலொ 

பளன்றிலவ = நொல்வலகத் தொலனநொமமொகும்.  

 

நொல்வலகெ்பெொன்னின் பெயர ்= சொதரூெங் கிளிசச்ிலற யொடகஞ் 

= சொம்பூ நதமிலவ நொல்வலகெ் பெொன்தன.  

 

நொல்வலகெ்பூவின் பெயர ்= தகொட்டுெ்பூ பகொடிெ்பூ நீரெ்்பூதவொடு = 

புதற்பூபவன்றிலவ நொல்வலகெ்பூதவ.  

 

நொல்வலகெ்புசிெ்பின் பெயர ்= உண்ெதின்ெ நக்குவ ெருகுவ = 

நொல்வலகெ் புசிெ்பி னொம மொகும்.  

 

நொல்வலகயூறுெொட்டின் பெயர ்= குத்தல் பவட்ட பலய்த 

பலறிதனொல்வலக யூறு ெொபடன நவில்வர.்  

 

நொல்வலகயுெொயத்தின் பெயர ்= சொமதெத தொன தண்டம்பமன = 

பநறிெடு முெொய நொன்கொகும்தம.  

 

நொல்வலகநிலலயின் பெயர ்= லெசொசமொலீட மண்டிலம்பிரத்தி = 

யொலீடநொல்வலக நிலலயொகும்தம.  

 

ெஞ்செொதகவலகெ் பெயர ்= பகொலலதய களவு கள்குரு நிந்லத, 

ெகரும் பெொய்யுடன் ெஞ்செொ தகதம.  

 

ஐவலகவினொவின் பெயர ்= அறியொன் 

வினொவலறிபவொெ்புக்கொண்ட, லலய மறுத்த லவனறிவு தொன் 

தகொடன், பமய்யவற்குக் கொட்டதலொலடவலக வினொதவ.  

 



ெஞ்சொங்கவலகெ் பெயர ்= திதிதய வொரநொள் தயொகங் 

கரணபமனெ், ெகருஞ் தசொதிடெ் ெஞ்சொங் கம்தம.  

 

ெஞ்சசயனவலகெ் பெயர ்= மயிரச்த்சணம் ெஞ்சுபமத்லத 

வண்ெடொந் தூவி, 

ெயிற்றுந்தண் வீெ்ெொய்ெஞ்ச சயனம்.  

 

ெஞ்சவொசவலகெ் பெயர ்= தக்தகொல தமலமிலவங்கஞ் சொதிக்கொய் 

கரெ்்பூர பமன்றிலவ கமை்ெஞ்ச வொசம்.  

 

ெஞ்சபூதவலகெ் பெயர ்= நிலநீர ்ததயுவொயு வொகொயபமன்றிலவ 

புலனறிந்ததொ தரத்துலமம் பூதம்.  

 

ெஞ்சபுலன்ெஞ்தசந்திரியங்களின் வலகெ் பெயர ்= சுலவ பயொளி 

யூதறொலச நொற்ற மறியுங் = கருவி நொகண் பமய்பசவி மூக்தக.  

 

இந்திரியத்தின் பெயர ்= கரணம் பெொறிவொயில் கந்தமிந் திரியம். 

 

ஐவலகக் குசலவித்லதயின் பெயர ்= 

எண்ணபலழுதலிலலகிள்ளல் பூத்பதொடுத்தல் = ென்னலமந்த 

யொழிபனொடு குசல லமந்தத.  

 

ஐவலக பமய்க்குற்றத்தின் பெயர ்= பகொட்டொவிபநட்லட 

குறுகுறுெ்புக்கூன்கிலட, நட்டுவிைலலந்து பமய்ந்நலவக் குறிதய.  

 

ஐவலக விலரயின் பெயர ்= தகொட்டந் துருக்கந் தகரமகி லரொ 

பமொட்டிய லவந்தும் விலரபயன வுலரெ்ெர.்  

 

ஐவலகத் தந்லதயர ்பெயர ்= அரசன் றலலவன் றந்லத 

முன்தனொன் குரவதனொ லடவருங் குறிெ்பினிற் றந்லத.  

 

ஐம்ெொல்வலகெ் பெயர ்= ஐம்ெொபலன்ெ பதொருவபனொருத்தி = 

ெலபரொன்று ெலபவனெ் ெகுத்தனர ்புலவர.்  

 

ஐவலகயுணவின் பெயர ்= கடித்த னக்கல் ெருகல் விழுங்கன், 

பமல்ல பலன்றிலவ லயவலக வுணதவ.  

 

ெஞ்சசத்தகருவியின் பெயர ்= ததொபறொலளநரம்பு கஞ்சம் ெொடல் 

ெல்தெத ெஞ்ச சத்தமொகும்.  

 

ஐவலகதவள்வியின் பெயர ்= கடவுள் பிரமம் பூத மொனிடந் 



பதன்புலத் தொபரன் லறவலக தவள்வி.  

 

ஐவலகத்தொயர ்பெயர ்= ஈன்றதொ யூட்டுந்தொய் முலலத்தொய்லகத் 

தொய் =  

பசவிலித்தொபயன லவவலகத் தொயர ் 

 

கொன்ெடுதிரவியலமந்தி ன் பெயர ்= அரக்கிறொ லின்தற 

னணிமயிற்பீலி = நொவி கொன்ெடுதிரவிய லமந்தத.  

 

கடல்ெடு திரவியலமந்தின் பெயர ்= ெவளமுத்துச ்சங்பகொக் 

தகொலல = யுெ்புக் கடல்ெடுதிரவிய லமந்தத. ( 

 

நொடுெடு திரவியலமந்தின் பெயர ்= பசந்பநல் பசவ்விளநீரச்ிறு 

ெயறு = கன்னற் கதலிபயனெ் பெயர ்பெற்ற, 

லவந்துநன்னொட்டலமந்த திரவியம் 

 

நகரெ்டு திரவியலமந்தின் பெயர ்= கண்ணொடிபித்தன் 

கருங்குரங்கு கொட்டொலன =  

மண்ணொளும்தவந்ததனொ லடந்துதிரவியம்  

 

மலலெடு திரவியலமந்தின் பெயர ்= அகில்கறி தகொடட பமொடுதக் 

தகொலங் = குங்கும லமந்து மலலெடுதிரவியம்.  

 

ஆறங்கத்தின் பெயர ்= மந்திரஞ் சூத்திர வியொகரண நிகண்டு 

சந்ததொ பிசித நிருத்தஞ் தசொதிட = பமன்றன தவதத் 

தொறங்கபமன்ெ.  

 

நன்னொட்டலமதியறுவலகெ் பெயர ்= பசல்வம் விலளயுள் 

ெல்வளஞ்பசங்தகொல் = பகொல்குறும் பின்லம பகொடும்பிணி 

யின்லமபயன் = றிவ்வலகயொறு நன்னொட்டலமதி.  

 

தெொகபூமியறுவலகெ் பெயர ்= ஆதியரிவஞ்சநல்லரி வஞ்ச = 

தமமத வஞ்ச மிரணவஞ்சந் = ததவகுருவ முத்தர குருவபமனெ் = 

தெொகபூமி யறுவலகெ் ெடுதம.  

 

உட்ெலகயொறின் பெயர ்=  

கொமங் குதரொததமொக முதலொெ = மதமொசச்ரியமுட்ெலகயொ 

பறன்ெ.  

 

அறுவலகச ்சுலவயின் பெயர ்= தித்தித்தல் கூரத்்த றுவரத்்தல் 



கொரத்்தல் =  

லகத்தல் புளித்ததலொ டறுவலகசச்ுலவதய  

 

அறுவலகெ் புறசச்மயத்தின் பெயர ்= உலகொயதம்புத்தஞ் 

சமணமீ மொஞ்லச = ெொஞ்சரொத்திரம் ெொட்டொசொரிய = மிவ்வலக 

யொறும்புறசச்மயமொகும் 

 

உட்சமயமொறின் பெயர ்= லவரவம் வொமங் கொளொமுகமொ விரதம் = 

ெொசுெதஞ்லசவபமன் றுட்சமய மொதற.  

 

பெரிதயொபரழுவலகெ்பெற்றியின் பெயர ்= 

அறமும்பெொருளுமின்ெமும் மன்பும் = பெொறுலமயும் புகழு 

மதிெ்பு பமன்றிலவ = எழுவலகெ் பெற்றி பெரிதயொ ரியல்தெ.  

 

எழுவலகத்தொதின் பெயர ்= *இரதமுமுதிரமு பமன்புந்ததொலும் = 

தலசயு மூலளயுஞ் சுக்கிலமுபமன்றிலவ = எழுவலகத்தொது 

பவனெ் பெயர ்பெறுதம.  

*இரதம் = மசல்ச 

 

எழுவலக நதியின் பெயர ்= கங்லக யமுலன நருமலத சரசச்ுவதி 

பெொங்குகொவிரி குமரி தகொதொவரிபயன் = தறழுபெருவலகநதி 

பயனவுலரெ்ெர ்

 

எழுவலக நரகத்தின் பெயர ்= பெருங்களிற்றுவட்டம் பெருமணல் 

வட்ட = பமரிெரல் வட்ட மரிெலட வட்டம் = புலகயின்வட்டம் 

பெருங்கீை் வட்டம் இருளின்வட்டபமன பவழுவலக நரகம்.  

 

ததவுமொவுந் தொெரமும் ெறலவயு = தமவியமக்களூரவ் நீரனவும் 

தெசிபலழுவலகெ் பிறெ்பெனபமொழிெ.  

 

இவற்றின் தயொனிதெதம் = அவற்றுள் *ததவரீதரை்மக்கபளொன் 

ெொன் = றொெரமிருெொ ணரவ்ன ென்பனொன்று = 

நீரனவிலங்குபுண்ணிரல் ெெ்ெத்தொ = மொகபவண் 

ெத்தினொலிலக்கதெத = தமவும்தயொனி யொபமன் றுலரெ்ெர.் 

= = = = = = = =  

*ஊரவ்னென்பனொன்றொபமொன்ெதொமொனிடவர ்= நீரெ்றலவ 

நொற்கொ னிரல்ெத்தொம் =  

சீரிய = பதய்வம் ெதினொலொம் தொெரங்கணொலலந்பதன் = 

பறய்தும்பிறெ்பிலவகதளழு. 

 



அவற்றுட்டன்லன யறிந்தவரறியொத வரின் பெயர ்= 

தன்லனயறிந்தவர ்சொயுசச்ி யத்தர ்= பின்லனயர ்

மீண்டுபிறெ்தெொ பரன்ெ.  

 

நொட்தடை்குற்றத்தின் பெயர ்= பவட்டில் கிளிதய நொவொ தயனந் = 

பதொட்டியர ்கள்வர ்தசொலனெ் பெரும்புய = னட்ட நொட்தடை் 

குற்றமொகும்  

 

அட்டமூரத்்தவலகெ் பெயர ்= ெொரநீ்ர ்ததயுவொயுவொ கொயஞ் = 

சூரியன் சந்திர னியமொன பனன்ன = வொரொய்ந் துலரத்த வட்ட 

மூரத்்தம்  

 

அட்டமொ சித்தியின் பெயர ்= அணிமொ மகிமொ கரிமொ விலகிமொ = 

பிரொத்தி பிரொகொமிய மீசத்துவம் வசித்துவபமன் = தறொதற் கரிய 

வட்டமொ சித்தி.  

 

அட்டொங்கதயொகத்தின் பெயர ்= இயம நியம மொதனம் பிரொணொ 

யொமம் பிரத்தியொகொரந் தொரலண = தியொனஞ் 

சமொதிபயன்றட்டொங்கதயொகம் 

 

அவற்றுளியமம் = பகொல்லொ விரதபமய்ம்லமகூறல் = கள்ளொலம 

பிறரப்ெொருட் கொதலின்லம = பமய்வலகயிந்திய 

மடக்கலுமியமம்.  

 

நியமம் = தவதம பசௌசந் தத்துவநூ தலொரத்ன் = மனமுவந் திருத்த 

பறய்வம் வழிெட = னிலனயுங் கொலல நியம மொகும்.  

 

ஆதனம் = ெத்திரங் தகொமுகம் ெங்கயங் தகசரி = சுவத்திகஞ் 

சுகொதன பமன்ெவொதனம்.  

 

பிரொணொயொமம் = இதரசக பூரக கும்ெக தமற்றி = வொயுலவ 

யடக்கல் பிரொணொ யொமம்.  

 

பிரத்தியொகரொம் = உலரயொ துெொதிலய நீக்கி யுெொதிலயெ் = 

பிரியொதுண் தணொக்கல் பிரத்தியொகொரம்.  

 

தொரலன = உற்றுயிர ்பூத மனொதியிபலொடுக்கித் = தற்ெர நொடுத 

றொரலண யொகும்.  

 

தியொனம் = அவமொம் புலத்லத யடக்கி மனொதி = சிவதயொகஞ் 



தசரத் றியொன மொகும்.  

 

சமொதி = இந்துவும் ெொனுவும் விந்துவு நொதமுஞ் = சந்தியில் 

லவத்தல் சமொதியொகும்.  

 

எண்வலகக் கொட்சியின் பெயர ்= அறலமயெ் ெடொலம 

யொவொபவொன்றின்லம = யறிவு வரெ்்பின்லம மூட மறுத்த = 

லறெ்ெழி மறுத்த லழிந்ததொலர நிறுத்த = லறத்லத விளக்க 

லறுசமயத்தவரக்்கன் = பிவற்றிய லொகு பமண்வலகக் கொட்சி. 

 

அருகபனண் குணத்தின் பெயர ்= அநந்தஞொன மநந்ததரிசனம் = 

அநந்த வீரியமநந்த சுகதம = நொம மின்லம தகொத்திர முன்லம = 

யொயு வின்லம யழியொவியல்பென் = தறயுந்தலகய வொமருக 

பனண்குணதம.  

 

எண்வலகக் குற்றத்தின் பெயர ்= ஞொனொ வரணியந் தரிசனொ 

வரணியம் = தவத நீய தமொக நீய = மொயு நொமங் தகொத்திர நொமங் = 

கொயவந்தரொயம் வரயுவந்தரொய பமன் =  

தறயு பமண்வலகக் குற்ற பமன்ெ.  

 

அட்டமங்கலத்தின் பெயர ்= கவரி நிலற குடங் கண்ணொடி 

ததொட்டி = முரசு விளக்குெ் ெதொலக யிலணக்கய = லளவில் சிறெ்பி 

னட்டமங் கலதம. 

 

சிறெ்பில்லொ பவண்வலகெ் பெயபரசச்த்தின் பெயர ்= சிறெ்பில் 

சிதடுமுறுெ்பில் பிண்டமும் = கூனுங் குறளு மூலமயுஞ் பசவிடு = 

மொவு மருளு பமன்ெ மக்கட் = தகயிஞ் சிறெ்பிலொ பவண்பெய 

பரசச்ம்.  

 

அட்டகிரியின் பெயர ்= இமய மந்தரங்லகலலவிந்த = 

நிடததமமகூட நீலங் கந்தபமன் = பறண்வலக பவற்புக் கியன்ற 

பெயதர.  

 

அட்டகணிதத்தின் பெயர ்= சங்கலிதம் விெ கலிதங் குணனம் = 

ெொகொரம் வரக்்கங் கனமூல பமட்தட.  

 

அட்டெரிசத்தின் பெயர ்= தட்டல் ெற்றறடவ றீண்டல் –குத்தல் 

பவட்டல் கட்ட லூன்ற = பவட்டு முடம்பின் ெரிச மொகும்.  

 

நவமணியின் பெயர ்= லவரமுத்த மொணிக்கம் ெவளம் = மரகதங் 



தகொதமதகம் லவடூரியம் = நீலம் புருடரொகபமன்ன = 

நொனிலம்புகழு நவமணிெ்பெயதர. 

 

நவபுண்ணியத்தின் பெயர ்= எதிரப்கொளல் ெணித லிருத்தல் கொல் 

கழுவல் =  

விலரமலர ்தூவல் தூெம் விளக்தக = பயருசுலவ 

யுண்டியலமந்ததொரக்் குதவுதல் =  

புகை்தனவபுண் ணியத்தி னொம மொகும்.  

 

நவதொரலணயின் பெயர ்= நொம தொரலண வசச்ிர தொரலண = 

மொயொ தொரலண சித்திரதொரலண = சத்ததொரலண 

வத்துத்தொரலண = சதுரக்தொரலண பசய்யுட்டொரலண =  

நிலறவுகுலறவொகிய பவண்பெொருட் டொரலண = நவதொரலணயி 

னொம மொகும்.  

 

நவதொளத்தின் பெயர ்= சமதொள மரும தொளமட தொளம் = ெடிம 

தொளஞ் சயதொ ளம்தம = மட்டியதொளம் விடதொள நிவிரத் = தொளந் 

துருவதொள பமன்ன = நவதொ ளத்தி னொம மொகும்.  

 

நொடக நவரதெ் பெயர ்= சிருங்கொரம் வீரியம் பெருநலக கருலண 

= யிபரௌத்திரங் குற்லச சொந்தமற் புதம்ெய = நொடகத்தியலு 

நவரதமொகும்  

 

சிற்ெத்பதொழிலின் ெத்துறுெ்பின் பெயர ்= கல்லுமுதலொகமுஞ் 

பசங்கலு மரமு = மண்ணுஞ் சுலதயுந் தந்தமும் வண்ணமுங் = 

கண்ட சருக்கலரயு பமழுகு பமன்றிலவ = ெத்தத சிற்ெத் 

பதொழிற்குறுெ் ெொகும்.  

 

உயிரத்வதலன ென்னிரண்டின் பெயர ்= அனலுஞ் சீதமும் வொதமு 

மசனியும் = புனலுமொயுதமும் விடமு மருந்தும் = ெசியுந் தொகமும் 

பிணியுமுனி வறொலமயு = முயிரின் தவதலன தயொரீ ரொதற.  

 

ெதிபனண் யொகங்களின் பெயர ்= தசொதிட்தடொம மங்கிட் தடொம = 

முத்தியஞ் தசொடசீவொச தெய = மத்தி ரொத்திரஞ் தசொம யொகஞ் = 

சொதுர ்மொசியம் ெவுத்திர தமத =  

மணிபுண்டரீக மங்கி சயதன = யிரொச சூய மசச்ுவ தமதம் = 

விசச்ுவ தித்துெ் பிரம தமதம் = பிரணவதமதம் ெொசுெந் தம்பமனெ் 

= ெொற்ெடு ெதிபனண்யொக பமன்ெ.  

 

ெதிபனண்புரொணங்களின் பெயர ்= * மசச்ங் கூரம்ம் வரொகம்வொ 



மனம் = ெதுமம் லவணவம் ெொகவதம் பிரமஞ் = லசவ மிலிங்கம் 

பெௌடிய நொரதீயங் = கொரூடம் பிரம லகவரத்்தங் கொந்த = 

மொரக்்கண் தடயமொக் கிதனயம் பிரமொண்டம் = ெொற்ெடு 

ெதிபனண் புரொணமொகும்.  

= = = = = = = = =  

*மசச்ம், கூரம்ம், வரொகம், வொமனம், லசவம், இலிங்கம், 

பெௌடியம், கொந்தம், மொரக்் கண்தடயம், பிரமொண்டம், இெ்ெத்துஞ் 

சிவபுரொணங்கள். லவணவம், ெொகவதம், கொரூடம், நொரதீயம் 

இந்நொன்கும் விட்டுணு புரொணங்கள். பிரமம், ெதுமம் 

இவ்விரண்டும் பிரமபுரொணங்கள். ஆக்கிதனயம் 

அக்கினிபுரொணம். பிரமலகவரத்்தம் சூரியபுரொணம். 

 

உெபுரொணம் ெதிபனட்டின் பெயர ்= நொரசிங்கஞ் சநற்கு மொரம் = 

நொரதீயம் சிவதன் மந்துருவொசம் = நந்திதகசச்ுர 

மவுசனங்கொளிகம் = வொருணஞ்சொம்தெசம் ெரொசரம்ெொரக்்கவம் = 

கொபிலமொனவம் வொசிட்டலலங்கம் = சவுர மொரீச மொனவ 

பமன்னும் = ஈபரொன் ெொனுெ புரொணபமன்ெ.  

 

தருமநூல் ெதிபனட்டின் பெயர ்= மநுதவயத்திரிவிண்டு வொசிட்டம் 

= யமமொெத்தம்ெம் யொஞ்ஞவற்கியம் = ெரொசரமொங் 

கீரசமுசனம்தம = கொத்தியொயனம் சமவரத்்தம் வியொசம் = 

பிரகற்ெதி சங்கலிதம் சொதொன்மம் = லகதமந்தக்கமீ = 

பரொன்ெொனும் = தருமநூலின் பெயபரனச ்சொற்றுவர ் 

 

யொலகயின் ெதிபனண் குற்றத்தின் பெயர ்= ெசியுநீர ்தவட்டலும் 

ெயமும் பவகுளியு = முவலகயும் தவண்டலு நிலனெ்பு முறக்கமு = 

நலரயு தநொய் ெடுதலுமரணமும் பிறெ்பு = மதமு மின்ெமு 

மதிசயமும் வியரத்்தலுங் = தகத முங்லக யறவு பமன்றிலவ = 

மொய யொக்லகக்குெ் ெதிபனண் குற்றம் = இக்குற்ற நீக்கிதயொர ்

வசச்ிரகொயர.்  

 

மூன்றொவது ஐயரவ்லக முற்றிற்று 

ஆக சூத்திரம்  

= = 

நொன்கொவது : அவனிவலக ( = ) 

 

மண்ணுலகின் பெயர ்= அவனி லவய மகலிடங் கொசினி = புவனி 

புடவி பூதலம் பூமி = புவனம் ெடிபுவி பெொழிதல பூதவ = சகதம 



தினிதலர தொலஞ் சொந்லத = யுகம் ெொர ்தரணி யுதலொகந் தொரணி = 

தலநீர ்வலரெ்புத் தரொதல மகொதல = நிலம்பிரு திவிதர நிலலதய 

ஞொல = மசலலயூ வலய மளக்கர ்மண்டலம் = ெவன மகநடு ெொலம் 

விபுலங் = தகொத்திலர குவலயங் குவ்தவதகொ தநமி = 

தொத்திரிதவலொ வலயந் தரித்திரி = திலணமகி சக்கரம் பெொலற 

நகம்ெொரி = வசுந்தலர வசுமதி வசுலதமண் ணுலதக  

 

மற்றும் மண்ணுலகின் பெயர ்= பூதிய மகிலம் புலரதய ெொரபமன் 

= தறொதிய பிறவுமெ் பெயரக்் குரித்தத.  

 

நவகண்டத்தின் பெயர ்= வடெொல் விததகந் பதன்ெொல் விததகங் = 

கீை்ெொல் விததக தமல்ெொல் விததகம் = வடெொ லிதரவதந் பதன்ெொ 

லிதரவதம் = வடெொற் ெரதந் பதன்ெொற் ெரதம் = மத்திம கண்ட 

பமன்ன வருெலவ = நற்பெரு நொவலந் தீவினவ கண்டம்.  

 

பூவலயத்தின் பெயர ்= பூதகொளம் பூகண்டம் பூவலய பமன்ெ.  

 

எழுதீவின் பெயர ்= முதலது நொவலந் தீதவ யுலடய = 

திறலியின்றீதவ கிரவுஞ்சத் தீதவ = குலசயின் றீதவ யிலவந் தீதவ = 

பதங்கந்தீதவ புட்கரத் தீபவன் = தறத்திய பெருந்தீ 

தவழிற்கும்பெயதர.  

 

ஏை் பெொழிலின் பெயர ்= ஏை்பெருந் தீவுதமை் பெொழிபலனெ் 

ெடுதம.  

 

கீதைழுலகின் பெயர ்= அதலம் விதலம் சுதலம் நிதலம் = தரொதலம் 

ரசொதலம் ெொதலவுலகம் = என்றிலவ கீதை ழுலபகனெ் ெடுதம.  

 

நரகத்தின் பெயர ்= நிரயமும் ெவரக்்கமுங் கும்பியும் புலவு = 

மூை்த்தலும ெரமு மள்ளலு மளறு = மததொகதி ெொவந்துவரந்்த 

மருஞ்சிலற = யிருளு பமன்ெதிலவ நரகெ் பெயர.்  

 

ஏழுநரகங்களின் பெயர ்= கூடசொலங்கும்பி ெொக = மள்ளலததொகதி 

யொரவ்ம் பூதி =  

பசந்து பவன்தறழுந் தீநரகெ் பெயர.்  

 

நொட்டின் பெயர ்= லெதிர மண்டிலம் ெொடி ததயந் = தண்ணலட 

நீவரங் தகொட்டஞ் சனெதஞ் = சும்லம யகலுள் கண்ட தமணிபயன் 

= றின்ன விரொசச்ிய முலகுநொ படன்ெ.  

 



உலகின் பெொதுெ் பெயர ்= புவன நொடு பெொழிறலம் புடவி = ெவன 

மிரொசச்ிய முலகின் பெொதுெ் பெயர.்  

 

கொசியின் பெயர ்= கொசிவொரொணசி.  

 

கொஞ்சியின் பெயர ்= கசச்ிகொஞ்சி.  

 

சிதம்ெரத்தின் பெயர ்= மன்றஞ்சிதம்ெரம்.  

 

திருவொரூரின் பெயர ்= கமலலதிருவொரூர.்  

 

உலறயூரின் பெயர ்= தகொழியுலறயூர.்  

 

மதுலரயின் பெயர ்= கூடன்மதுலர.  

 

கருவூரின் பெயர ்= கருவூரவ்ஞ்சி.  

 

கடொரத்தின் பெயர ்= கொைகங்கடொரம்.  

 

சிங்களத்தின் பெயர ்= ஈைஞ்சிங்களம்.  

 

மிதிலலயின் பெயர ்= மிதிலலவிததலக.  

 

அவந்திநகரின் பெயர ்= அவந்தியுஞ்லச.  

 

அரித்துவொரத்தின் பெயர ்= அரித்து வொர மொயொபுரிதய.  

 

கொவிரிெ்பூம்ெட்டினத்தின் பெயர ்= கொக நதிபுகொர ்

கொவிரிெ்பூம்ெட்டினம்.  

 

புரத்தின் பெயர ்= புரிபயன்கிளவி புரபமன் றொகும்.  

 

தசரியின் பெயர ்= ெொடிபயன்ெது தசரியொகும்.  

 

முலனதமற்பசன்தறொ ருலறெதியின் பெயர ்= ெொசலற முலன 

தமற்பசன்தறொருலறெதி.  

 

ஊரின் பெயர ்= பூக்கங் தகடகம் பூரியம் பூண்டி = ெொக்கம் 

புரிபகடிெதி நகர ்சும்லம = தசரி மண்டிலம் தசரவ்ு குெ்ெங் = கொடு 

குடிக்கொடு தவலியகலுள் =  

லவெ்புக் கிரொமம் வசதியருெ்ெ = மொதர மில்லிடம் புகலிடம் 



புரதமெொழி நத்தங் தகொசர பமொக்க = முலறயு ளிருக்லக யூரின் 

பெயதர.  

 

சிற்றூரின் பெயர ்= தெடுங் குடியும் பெருந்தண் ணலடயும் =  

ெட்டு பநொசச்ியும் ெள்ளியு பமன்றிலவ = சிற்றூர ்தனக்குச ்சிறந்த 

பெயதர.  

 

நிலத்தின் பெயர ்= மொவுந் திலணயும் தவலியு நிலபமனல்.  

 

மற்றும் நிலத்தின் பெயர ்= பூவுமெ் பெயரப்ுகலெ் பெறுதம.  

 

வழியின் பெயர ்= அதருமயனமுமொறுமலடவும் = 

ெதலவயும்வதியு மத்தமு மொரக்்கமுங் = கடலவயுங் கிறியு 

நலடயும் தெொக்கு = மிடலவயுந் தொரியுந்தொலரயு மியலவயுந் = 

பதருவு பமொழுக்கமுஞ் பசெ்ெமுஞ் சுரமுஞ் = சரியு பநறியுஞ் 

பசலவுந் தரங்கும் = ெட்டமும் வனமுங் கொலும் ெதமும் –

வட்லடயும் வகிரும் வொரியும் வழிபயனல்.  

 

அருபநறியின் பெயர ்= அத்தமுங் கடமுஞ் சுரமு மருபநறி.  

 

யொலனபசல்வழியின் பெயர ்= தண்டம் யொலன பசன்ற வழிதய 

 

இழிந்ததறும்வழியின் பெயர ்= ெடுக பரன்ெ திழிந்தத றும்வழி. 

 

சிறுவழியின் பெயர ்= விடங்கர ்பசறுவழி.  

 

நீள்வழியின் பெயர ்= நீள்வழியளக்கர ்

 

கவரவ்ழியின் பெயர ்= கவலல கவரவ்ழியின் கட்டுலரயொம்  

 

முதுவரம்புவழியின் பெயர ்= மஞ்சின் முதியவரம்பின் வழிதய. 

 

புதுவரம்புவழியின் பெயர ்= மரிசி புதியவரம்பின் வழிதய  

 

ெள்ளத்தின் பெயர ்= பஞள்ளறொை்வுெடுகரவல் குழி = ெள்ளமிழிவு 

ெயம்புதொை்நிலதம  

 

தமட்டின் பெயர ்= உயரந்ிலந் திடரச்ுவ தலொங்க றிட்லட = 

மிலசதய தமொடுதம படன்றொகும்  

 

சிறுதிட்லடயின் பெயர ்= ெொலறதமடு முரம்பு ெதுக்லக = யொகு 



முயரச்ிறு திட்லட யதன் பெயர ் 

 

குெ்லெதமட்டின் பெயர ்= குெ்லெ தமடு கருகுலவ பயன்ெ 

பகொம்லமதிட பரன்றுங் கூறெ்ெடுதம  

 

நடுவின் பெயர ்= நனந்தலல நொெ்ெண் மத்தியநள்ளு =  

பவொத்த நொதவொ டணவு வயங்கிலட = நலந்திகை் கூலை நடுபவன் 

றொகும்  

 

ஐந்திலணயின் பெயர ்= குறிஞ்சி ெொலல முல்லல மருத = பநய்த 

லலந்திலணக் பகய்திய பெயதர  

 

அவற்றுட் குறிஞ்சிநிலத்தின் பெயர ்= புறணி துருக்கம் புறவம் 

வன்ெொல் =  

குறும் பெொலற புறம்ெலண குறிஞ்சி நிலெ் பெயர ் 

 

மலலயின் பெயர ்= விலங்கல் சயிலம் விண்டு பவற்புச ்= சிலம்பு 

சிமயஞ் சிகரிசி தலொசச்யம் = பெொருெ்புெ் பெொங்கர ்

பெொலறதகொபூதரம் = ெருெ்ெதம் ெதலல ெறம்பு ெொதவம் = அத்திரி 

நகதம யடுக்க னவிரங் = குத்திரங் குவடு தகொத்திரங்குன்று = 

தொணுவசலஞ்சொனுதமரு = தவொதிவீரங்கிரி கொண்ட தமொங்கல் = 

பீலிதி கிரி யரிதய பிறங்கல் = மொதிரங் கல்தல 

வலரதயபெொகுட்டுத் = தரணிசிமிலஞ் லசயம் ெத்திரம் =  

தவதண்டமிரவி தமதரஞ்சொரல் = பெொற்லற நொகஞ் சிலலதெொதியு 

மலலெ் பெயர ் 

 

சிறுமலலயின் பெயர ்= குன்று பெொற்லற குவடுகுறும்பெொலற = 

பயன்றிலவ சிறுமலல யிறும்பு மொகும்  

 

மலலெ்ெக்கத்தின் பெயர ்= சொரல் சொகடம்தடதம சொனு = வொர 

நிதம்ெமிலவ மலலெ்ெக்கம்  

 

மலலமுகட்டின் பெயர ்= குவடு தகொடு கூடங் பகொடுமுடி = சிகர 

மலலயஞ் தசண்முக டொகும்.  

 

ெொலறயின் பெயர ்= அலறதய ெொலற.  

 

துறுகல்லின் பெயர ்= பெொலறதய துறுகல்.  

 

விடரின் பெயர ்= விடதரகல்லலள விடரின்பெயதர.  



 

*கற்ெொழியின் பெயர ்= கொண்லட கற்ெொழி.  

 

கீைலறயின் பெயர ்= பிலதமகீைலற.  

 

மலலமுலையின் பெயர ்= முடுக்கர ்கந்தரம் பிலங்குலக குகரம் = 

கற்புலை நிகுஞ்சம் வங்குமலல முலைதய.  

 

பெருங்கல்லின் பெயர ்= தகளிதம் பெருங்கல்.  

 

சிறுகல்லின் பெயர ்= உெலஞ் சிறுகல்.  

 

திரண்டகல்லின் பெயர ்= உலங்குங் குண்டு முலமுந்திரண்டகல்.  

 

எழுமலலயின் பெயர ்= லகலல யிமய மந்தரம் விந்தம் = 

நிடததமம 

கூட நீலகிரிதயை்மலல.  

 

இமயமலலயின் பெயர ்= பூதர மொதிமலல பெொன் மலல சிமயம் = 

ஏமந்தொசலமிமய மலலெ் பெயர.்  

 

மற்றுமிமயமலலயின் பெயர ்= தமருவும்புள்ளியும் 

விளம்புவரதற்தக.  

 

மகதமருவின் பெயர ்= ததவரொலயம் பெருமலல வடமலல = 

மூவொமலல மந்தரம் பெொன்மலல மகதமரு.  

 

லகலொயகிரியின் பெயர ்= பவள்ளியங்கிரி சயிலொதி தவதண்டங் 

கண்ணுதன்மலல பநொடித்தொன்மலல லகலொயம்.  

 

பெொதியமலலயின் பெயர ்= பதன்மலல மலலயந் பதன்றல் 

வருமலல * 

* கற்ெொழி கற்புலை. 

 

பகொல்லிமலலயின் பெயர ்= வல்லியம்பெொருெ்தெ 

பகொல்லிமலலயொகும்.  

 

 

மலலயலரயன் பெயர ்= மலலயலர யன்கிரி ரொசனிலற ெொகத் = 

துலமயொட் பெற்ற வுரதவொனிமவொன்.  

 



மலலதமற்றுருக்கத்தின் பெயர ்= அருெ்ெ மலல 

தமற்றுருக்கமொகும். * 

 

மலலசச்ொரல் வீை்புனலின் பெயர ்= அருவி மலலசச்ொரல் 

வீை்புனலொகும்.  

 

அருவிெ்புனல் வீழிடத்தின் பெயர ்= அருவிெ்புனல் வீழிடந் தூவொன 

மொகும்.  

 

மலலக்கணவொயின் பெயர ்= மலலயின் கணவொய்ெ் பெயர ்

பூலையொகும்.  

 

திலனெ்புனத்தின் பெயர ்= ஏனலும்வளொகமுந் 

திலனெ்புனபமன்ெ. * 

 

குறிஞ்சிநிலத்தூரின் பெயர ்= குறும்பெொலற சீறூர ்சிறுகுடி 

குறிஞ்சியூர.்  

 

குறிஞ்சி நிலெ்ெலறயின் பெயர ்= பதொண்டக முருகியந் துடியந் 

நிலெ்ெலற.  

 

குறிஞ்சிநிலமொக்களின் பெயர ்= கொனவர ்குறவ ரந்நில மொக்கள். * 

 

குறிஞ்சிநிலெ்பெண்கள் பெயர ்= குறத்தியர ்பகொடிசச்ியர ்

மறத்தியர ்பெண்டிர.் 

 

குறிஞ்சித்தலலமகன் பெயர ்= பெொருநன்சிலம்ென் 

பவற்ென்றலல மகன்.  

 

குறிஞ்சிநிலக்கடவுளின் பெயர ்= கந்தனந்நிலக்கடவு ளொகும்.  

 

ெொலலத்திலணயின் பெயர ்= மறுபுலஞ் பசம்புலம் வன்ெொல் 

ெொலல. *. 

 

நிலெ்பிளெ்பின் பெயர ்= விடருங் கமரும் விட்புநிலெ்பிளெ்தெ. *. 

 

ெரலடுத்துயரந்ிலத்தின் பெயர ்= 

ெரலடத்துயரந்ிலமுரம்தெெதுக்லக * 

 

ெொலலநிலத்தூரின் பெயர ்= முலனயிடங் குறும்பு முதுெொலல 

நிலத்தூர.்  



 

ெொலலநிலெ்ெலறயின் பெயர ்= அந்நிலெ்ெலற துடியொகுபமன்ெ. * 

 

ெொலலநிலமொக்கள் பெயர ்= மறவபரயினர ்சவரர ்கிரொதர ்= 

கொனவர ்குறவர ்புளினர ்தவடர.்  

 

ெொலலநிலெ் பெண்கள் பெயர ்= எயிற்றியர ்தெலதயர ்மறத்தியர ்

பெண்டிர.்  

 

ெொலலநிலத்தலல மகன் பெயர ்= விடலலயுங் கொலளயு மீளியுந் 

தலல மகன்.  

 

ெொலலநிலக்கடவுளின் பெயர ்= ெொலலக் கடவுடுரக்்லக பயன்ெ. * 

 

முல்லலத்திலணயின் பெயர ்= புறவம் புறம்ெலண புறவணி 

முல்லல. * 

 

கொட்டின் பெயர ்= கொனங் கடறு கொன்கொந் தொரந் = தொவம் புறவஞ் 

சங்கிரங் கட்சி = யடவி கொண்டகம் விந்தங் கொனகங் = கவனங் 

குறும்பெொலற யொரணியங் குெ்ெங் =  

தகொட்லட யரணம் வல்லல துருக்க = முயலவ சுரங் கொனனங் 

கடம்ெழுவம் பெொசல்ச =  

கண்டகந் தில்லங் களரி முளரி = ககன மத்தம் வனங் கொபடனெ் 

புகல்வர.்  

 

கொட்டுத்துருக்கத்தின் பெயர ்= அருெ்ெங் தகொட்லட வல்லல 

யொரணியம் =  

அரணமுந் துருக்கமு மொகுபமன்ெ.  

 

முல்லலநிலக்கொன்யொற்றின் பெயர ்= கலுழியு யலவ 

முல்லலக்கொன்யொறு.  

 

ெைங்பகொல்லலயின் பெயர ்= முலதெ்புனம் ெைங்பகொல்லல.  

 

புதுக்பகொல்லலயின் பெயர ்= இலதெ்புனம் புதுக்பகொல்லல.  

 

மற்றுமந்நிலத்தின் பெயர ்= தில்லிய பமன்னச ்

பசொல்லுெவந்நிலம். 

 

முல்லலநிலத்தூரின் பெயர ்= அந்நிலத் தூரெ்் பெயர ்ெொடிபயன்ெ. 

 



முல்லலநிலெ்ெலறயின் பெயர ்= 

அந்நிலெ்ெலறதயறுதகொள்ெம்லெ. 

 

முல்லலநிலமொக்கள் பெயர ்= இலடயரண்டர ்பெொதுவரத்கொெொலர ்

குடவ ரமுதர ்தகொவலரொயர ்= பதொறுவர ்விந்தர ்முல்லல 

நிலமொக்கள்.  

 

முல்லலநிலெ்பெண்டிர ்பெயர ்= இலடசச்ியர ்பதொறுத்தியர ்

பெொதுவியர ்குடத்தியர.்  

 

முல்லலநிலத்தலலவன் பெயர ்= கொனக நொடன் குறும்பெொலற 

நரடந்ததொன்ற லண்ணன் முல்லலத்தலலவன் . 

 

முல்லலநிலக்கடவுளின் பெயர ்= திருமொலந்நிலக் கடவுள்பெயதர. 

 

மருதத்திலணயின் பெயர ்= ெைனமுந் பதொடுவும்ெலணயுபமன் 

ெொலுங் =  

கைனியும் ெண்லணயு மிலவமரு தத்திலண.  

 

யொற்றின் பெயர ்= ஒலியலுந்தி புனதலொணங் குடிலஞ = 

சிந்துதீரத்்திலக தீெவதிதய = தடினியொெதலக யொபறனச ்

சொற்றுவர.்  

 

யொற்றிலடக் குலறயின் பெயர ்= இலங்லக யரங்கந் 

துருத்தியொற்றிலடக்குலற.  

 

பவண்மணலின் பெயர ்= வொலுகம்பவண்மணல்.  

 

கருமணலின் பெயர ்= அறனுண்கருமணல். . 

 

நுண்மணலின் பெயர ்= அதருமயிரு பமக்கரு நுண்மணல்.  

 

புழுதியின் பெயர ்= பெொடிமண்புழுதி.  

 

.மணற்குன்றின் பெயர ்= புளினமணற்குன்தற.  

 

ஊறலின் பெயர ்= அஃகமுறவியுமசும்புமூறல்.  

 

கங்லகயின் பெயர ்= வொனதி ெகீரதி மந்தொகினிதய = சொனவிவர 

நதி சுரநதிவிமலல = திரிெதலக பதய்வநதி கங்கொநதி.  

 



யமுலனயின் பெயர ்= கதிரவன் புதல்வி கொளிந்தி யமுலன.  

 

சரசச்ுவதிநதியின் பெயர ்= தசொலனசரசச்ுவதி.  

 

பகௌதலமநதியின் பெயர ்= பகௌதலமதகொலத. 

 

நருமலதநதியின் பெயர ்= தசொமன் புத்திரி இதரலவ நருமலத. 

 

கொவிரியின் பெயர ்= பெொன்னி கொவிரி.  

 

பெொருலநயின் பெயர ்= பெொருலந தண்பெொருந்தம்.  

 

 கன்னிநதியின் பெயர ்= கன்னிகுமரி  

 

 ஆன்பெொருந்த நதியின் பெயர ்= ஆனி வொனி யொன் பெொருலந = 

சூதநதி யொன்பெொருந்தமொகும்.  

 

 லவலகநதியின் பெயர ்= தவக வதிலவலக  

 

 தகொதொவரியின் பெயர ்= விமலலதகொதொவரி  

 

 மருதநிலத்தூரின் பெயர ்= மடெ்ெந்தண்ணலட மருதநிலத்தூர ் 

 

 மருதநிலெ்ெலறயின் பெயர ்= 

அரிகிலணமுரசம்ெலணமருதெ்ெலற. 

 

 வயலின் பெயர ்= கைனியும் புலமுங் லகலதயுந் தடியும் = 

மருதமும் வரெ்புளு மொவுஞ் பசறுவும் = ெண்லணயும் ெொனலும் 

ெைனமும் விலளயுளும் = ெலணயுஞ் பசய்யும் வயலொகும்தம.  

 

 சிறுபசய்யின் பெயர ்= குண்டிலும் ெொத்தியுஞ் சிறுபசய்யொகும்  

 

 வரம்பின் பெயர ்= மரிசுங் தகொடுங் கூலமும் வரம்தெ.  

 

 வரம்ெருகின் பெயர ்= கங்கு மரிசும் வரம்ெருகொகும்  

 

 பசந்பநல் விலளநிலத்தின் பெயர ்= பசந்பந றருவது 

சொதலயமொகும்  

 

 அலனத்துமுண்டொகு நன்னிலத்தின் பெயர ்= நன்னில முறொவலர 

நலடபெற்றியலும்  



 

 ெொை்நிலத்தின் பெயர ்= நரம்புகளரி பெரும்ெொை்நிலதம.  

 

 விலளயொநிலத்தின் பெயர ்= களருஞ் சவரும் விலளயொநிலதம  

 

 மருதநில மொக்களின் பெயர ்= களம ருைவரக்லடஞர ்சிலதர ்= 

மள்ளர ்தமழியர ்மருதமொக்கள்  

 

 மருதநிலெ்பெண்கள் பெயர ்= உைத்தியர ்கலடசிய ரந்நிலெ் 

பெண்டிர ் 

 

 மருதநிலத்தலல மகன் பெயர ்= மகிை்ந னூரன் கிைவன் 

றலலமகன் 

 

 மருதநிலக்கடவுள் பெயர ்= அந்நிலக்கடவு ளமரரெ்திதய  

 

 பநய்தற்றிலணயின் பெயர ்= அருங்கடபனய்த 

னிலெ்பெயரொகும். 

 

 கடலின் பெயர ்= அம்ெர மொரக்லியளக்கர ்ததொய = மம்பு 

ரொசிமகரொலயம் ெரலவ =  

சலதி பெௌவ மதகொததி சலநிதி = வீலர தவலொ வலயநீர ்பவள்ளம் 

= வொரி தவலல வொருணம் புணரி = சிந்து முந்நீர ்பதொன்னீர ்நரலல 

= சக்கர முந்தி சலரொசி யுெ்பு = உததி சொகரஞ் சமுத்திர தநமி = 

நதிெதி ெொரொ வொரம் ெதயொததி = வொரிதி வொரணம் வலலய மத்தி 

= யொழி பெருநீ ரலலயு வொதவ = உவரி சிந்து வொரதமொத = மரிதய 

குரலவ யழுவந் பதண்டிலக = கொரத்கொ ளலனத்துங் 

கடலின்பெயதர  

 

எழுகடலின் பெயர ்= உெ்புத் ததனிக்கு பவண்டயிர ்பநய்ெொ = 

லெ்புக் கடதல ைொகுபமன்ெ.  

 

கழிமுகத்தின் பெயர ்= அததொமுகம் புகொதரொ டழிவுகூடல் = 

கழிமுக பமன்றனர ்கொயலு மொகும்.  

 

மற்றும் கழிமுகத்தின் பெயர ்= அருவியுங்கயவுங் கழிமுகபமன்ெ. 

 

கடற்றிலரயின் பெயர ்= ஓதம் புணரி சீகரம் தவலல = யொகுங் 

கடற்றிலர யலலயு மொகும்.  

 

உவரநீ்ரின் பெயர ்= உலறபயன் றுலரெ்ெ துவரநீ்ரொகும்.  



 

கடற்கலரயின் பெயர ்= தவலலயும் ெொரொவொரமுங் கடற்கலர.  

 

ததொணொமுகத்தின் பெயர ்= ததொணொ முகதம சூை்கழி யிருக்லக. 

 

உெ்ெளத்தின் பெயர ்= அளதம கொனலளக்க ருவளகங் கழிநில 

முெ்ெள மரக்கொல் கருதுெ.  

 

கழியின் பெயர ்= கொயலுமுகமுங் கழிபயனெ்ெடுதம.  

 

உவரத்்தலரயின் பெயர ்= இருணமுவரத்்தலர.  

 

மணற்குலவயின் பெயர ்= புளின மணற் குலவ.  

 

உவரத்்தளத்தின் பெயர ்= உவளக முவரத்்தளம்.  

 

உெ்ெலமெ்தெொர ்பெயர ்= உமண ரளவருெ் ெருெ்ெலமெ்தெொர.் 

 

பநய்தனிலத்தூரின் பெயர ்= ெொக்கம் ெட்டின பநய்தனிலத்தூதர. 

 

பநய்தனிலெ்ெலறயின் பெயர ்= சொெலற மீன் தகொட்ெலற 

பநய்தற்ெலற.  

 

பநய்தனிலமொக்கள் பெயர ்= கடலர ்திமிலர ்சலவர ்நுலளயர,் 

ெரதர ்வலலய ரந்நிலமொக்கள்.  

 

பநய்தனிலெ்பெண்கள் பெயர ்= ெரத்தியர ்நுலளசச்ிய ரந்நிலெ் 

பெண்டிர.்  

 

பநய்தற்றலலமகன் பெயர ்= பமல்லன் புலம்ென் றன்கடற் 

தசரெ்்ென் =  

றுலறவன் பகொண்க பனய்தற் றலலமகன்.  

 

பநய்தனிலக்கடவுளின் பெயர ்= அந்நிலக் கடவுள் வருணனொகும். 

 

நீரந்ிலலயின் பெயர ்= இலலஞ்சி ெண்லணதயல்லவ குண்ட = 

மலந்லத பெொய்லக வலயஞ் சுலனசிலற = ெட்ட முடுலவ ெயம்பு 

ெடுகர ்= குட்டந்தொங்கல் தகொட்டக தமரி = யுவளக மடுதவ தயொலட 

ெடுதவ = தடதமவொபவொ தடொகமொவி =  

சூழிகிடங்கு சலதரங்தகணி = ெலண கயம் 

ெல்வலம்நணினியிலந்லத = மூழிகுழிகுள நீரந்ிலலெ்பெயதர.  



 

புனற்கலரவரம்பு இவற்றின் பெயர ்= கூலமுந் தீரமும் வொரமுங் 

தகொடும் = வொரப்ுனற்கலரக்கும் வரம்புக்கும் பெயதர.  

 

தசற்றின் பெயர ்= அளறு பூழி யளக்கர ்தசதகம் = அசறு ெங்க 

மள்ளல் குலைபதொளி = பகொள்ளஞ் பசய்யல் கும்பி குைம்பு = 

பதொள்ளி சகதி பதொய்ய னுரம்தெ =  

அசும்பு பசதும்தெொ டங்கணம்பூதி = யிலசந்த 

யிருெத்பதொன்றுஞ்தசதற  

 

அருவருெ்புறுதசற்றின் பெயர ்= பநொளிலுமூழிலு மருவருெ் 

புறுதசதற  

 

தசற்பறபலழுங்குமிழியின் பெயர ்= பகொெ்புள் பெொருட்டுச ்

தசற்பறழுகுமிழி  

 

ஊறலின் பெயர ்= உறவியசும்பு வூற்று வூறல்  

 

பசய்கலரயின் பெயர ்= தசதுவுமலணயுங்குரம்புங் சூலலயுஞ் = 

பசய்கலர பயனதவ பசெ்ெெ் ெடுதம  

 

கிணற்றின் பெயர ்= உறவியுங் கூவலுங்கூெமுங் கிணபறனல்  

 

ஊரிலுள்ளொருண்ணும்நீரின் பெயர ்= ஊருணி யூருதளொ 

ருண்ணீரொதம  

 

சுடுகொட்டின் பெயர ்= சம மயொனஞ் சுடலல சுடுநில = மிடுகொடு 

புறங்கொடு பிதிரவ்னஞ்சுடுகொதட  

 

சொம்ெரின் பெயர ்= அடலல பவண்ெலி சொம்ெரொகும்  

 

பெொடியின் பெயர ்= துகளு நீறுஞ் சுண்ணமுங் குறுமலுஞ் = 

சிதரும் ெரொகமுஞ் சின்னமும் பிதிரும் = நுணுங்குஞ் சன்னமு 

நூறுந் தொதும் = பூதியுந் தூளும் புழுதியு மணுவும் = 

பெொடியின்பெயபரனெ் புகலெ்பெறுதம  

 

புற்றின் பெயர ்= வன்மீகம்புற்தற  

 

புற்றொஞ்தசொற்றின் பெயர ்= குறும்பியதன்தசொதற  

 

ஒதுக்கிடத்தின் பெயர ்= துசச்ிபலொதுக்கிடம்  



 

தவறிடத்தின் பெயர ்= ஒருசிலறதவறிடம்  

 

ெசும்புற்றலரயின் பெயர ்= அரிதஞ்சொட்டுவலம் ெசும்புற்றலரதய 

 

களரந்ிலத்தின் பெயர ்= களதர முதுநிலம்  

 

யுத்தகளத்தின் பெயர ்= களதம ெறந்தலல தெொரக்்களங்களரி = 

யொகவ பூமி விளொகஞ் பசருக்கள = மடுகளஞ் பசங்கள 

மமரக்்களபமொய்தய = ெடுகளம் யுத்தம் ெண்ணுங் களதம  

 

பிணம்ெடுநிலத்தின் பெயர ்= ெறந்தலலபசம்புலம்பிணம்ெடு 

நிலதம 

 

ெலகதமற்பசன்தறொருலறெதியின் பெயர ்= ெொசலற முலனெ்ெதி 

ெொடி ெொலளயம் = ெொளி ெலகதமற் பசன்தறொருலறெதி  

 

மற்றும் ெலகதமற்பசன்தறொருலறெதியின் பெயர ்=  

தகடகங்கடலவ பயன்ெவுங் கிளக்கும்  

 

நகரத்தின் பெொதுெ் பெயர ்= ஆலய நிகொயம் புரியொ வொசந் = 

தொமஞ் சொதனந் தொவளஞ் சரணம் = ெதிதய ெள்ளி ெொழிெொடி = 

நிலயநிதகதன நியம நிசொதன = முலறயுள் வசதி யுசஞ்சம் வொகங் 

= குடதம தவசனங் தகொட்ட மகரம் புரதம நகரெ்பெொதுெ் 

பெயரொகும்  

 

அகழின் பெயர ்= ஓலட கிடங்கு தகணி யுடுதவ = அகெ்ெொ ெரிக 

மகழியகபைனல்  

 

மதிலின் பெயர ்= ஆலர புரிலச யரணஞ் சொலம் = தவலி ெரலவ 

யுவளகமிஞ்சி = தயொலத தவணலக பயயில்சிலற கடகந் = 

துருக்க மகெ்ெொ சுற்றுக்கொெ்பு = வலரெ்புச ்சக்கரம் வொரி கொவ = 

லரண்புற பநொசச்ியுர மதிற்பெயதர 

 

மற்றுமதிலின் பெயர ்= ஆரல்பிகொரம் ெந்தமுமொகும்  

 

மதிலுறுெ்பின் பெயர ்= ஞொயி பலந்தர நொஞ்சில் தகொசம் = விதெ்பு 

நரலல 

ெதெ்ெொடு ததொணி = பகொத்தளம் பெொறிமதி லுறுெ்பெனக்கூறும்  

 

மதிலுளுயரந்ிலத்தின் பெயர ்= அகெ்ெொ ெரிகமதிலுயர ்நிலதம 



 

வொரியுளுயரந்ிலத்தின் பெயர ்= ெரிலக கற்ெொவொரியு 

ளுயரந்ிலம், 

 

ஆை்வொரிநிலத்தின் பெயர ்= ஓலதயொை்வொரி நிலபமன்றுலரக்கும் 

 

தகொபுரவொயிலின் பெயர ்= தகொட்டியும் வொரியுங் தகொபுரவொயில் 

 

மற்றுங்தகொபுரவொயிலின் பெயர ்= ஆத்தொன முமரி கூடமு மதுதவ  

 

தகொபுரவொயிலிற்புகும்புலையின் பெயர ்= புததவ வொயிற் 

புக்குறும் புலைதய  

 

தகொபுரவொயிற் றிண்லணயின் பெயர ்= அவ்வழித் 

திண்லணயளிந்த பமன்றொகும்  

 

வதுலவத் திண்லணயின் பெயர ்= மலணதய தவதிலக 

வதுலவயின்றிண்லண.  

 

கலடத்பதருவின் பெயர ்= ஆவணம் பீடிலக கூலமங் கொடி = 

தசலன நியமங் கலடத்பதரு பவன்ெ 

 

பதருவின் பெயர ்= வ்ிசல்ச யொவணம் வீதிமறுகு = தசலன 

நியமஞ்சிறகு பஞள்ளல் =  

வொலட தகொசுமொரக்்க பமொலியல் = ெொடகந் பதருவின் பெயரொ 

கும்தம  

 

மற்றுந்பதருவின் பெயர ்= பசெ்ெம் தவணி சிதரணியுந் பதருதவ 

 

சந்தியின் பெயர ்= அந்தியுங் கவலலயும் வரியு மரியும் = 

தகொடகமுஞ்சிரொகமுஞ் சந்திபயனக் கூறுெ  

 

முசச்ந்தியின் பெயர ்= அந்திமுச ்சந்தி  

 

நொற்சந்தியின் பெயர ்= தகொடகஞ்சிருங் கொடகம் வரிசந்தி = 

சதுக்கபமன்றிலவ நொற்சந்தியொகும்  

 

தசரியின் பெயர ்= ெொடமும் தவணியும் வொலடயு முறியுஞ் = 

தசரிபயன்ெ சிதரணியு மதற்தக  

 

அரசரவ்ீதியின் பெயர ்= பூரிய மரசர ்வீதிலயெ் புகலும்  



 

லவசியரத்சரியின் பெயர ்= வொசிலக பயன்ெது லவசியரத்சரி 

 

இலடசத்சரியின் பெயர ்= ஆவிரம்வல்லியமுவளக மிலடசத்சரி 

 

தவடரவ்ீதியின் பெயர ்= ெக்கணம்தவடர ்வீதியொகும்  

 

அக்கசொலலயர ்பதருவின் பெயர ்= அக்கசொலலயர ்பதருவொ 

தவசனதம  

 

அம்ெலத்தின் பெயர ்= பெொதியின்மன்றம் பெொதுசலெயம்ெலம் 

 

அரசரத்கொயிலின் பெயர ்= மொளிலகசொலலமந்திரம் ெவனங் = 

தகொயிபலன்ெ குலமு மதற்தக  

 

அரசிருக்லகயின் பெயர ்= அத்தொணி பூரிய மொசொ ரம்தம = 

தவத்தலவபயன்ெததொ டரசிருெ்பென்ெ  

 

சித்திரகூடத்தின் பெயர ்= பதற்றி யம்ெலஞ் சித்திரகூடம்  

 

மண்டெத்தின் பெயர ்= மொனமுஞ் சமித்தமு மண்டெமொகும்  

 

மன்னன்தறவியில்லத்தின் பெயர ்= அந்தெ் புரங்கந்த வொர 

மரண்மலன =  

பயன்ெ மன்ன ரில்வொை் கட்தட  

 

தகொபுரத்தின் பெயர ்= கூடஞ்சிகரி சிகரங் தகொபுரம்  

 

மொடத்தின் பெயர ்= மொட மொளிலக சூளிலக பதற்றி  

 

உெரிலகயின் பெயர ்= தமனிலல யுெரிலக  

 

நிலவலறயின் பெயர ்= கீை்நிலலநிலவலற  

 

நொடகசொலலயின் பெயர ்= நொடக சொலல நவொங்க மொகும்  

 

ஆடலிடத்துக்கும் வட்டொடிடத்துக்கும் பெயர ்= ஆடலிடமும் 

வடொடொ டிடமுமரங்கம் . 

 

ெொடல்ெயிலிடத்தின் பெயர ்= ெொடல்ெயிலிடம் ெட்டி மண்டெதம 

 



ததவரத்கொவிலின் பெயர ்= சிநகரஞ் தசதிமம் 

சிததந்திரங்தகொட்டம் = நிலலயமந்திரம் நிதகதனமொலயம் = 

தகொயினகரந்தளி ததவொலயம்  

 

மல் ெலட சூது கல்விெயிலிடத்தின் பெயர ்= மல்லும் 

ெலடயுஞ்சூது மற்றுங் =  

கல்வி ெயிலிடங் கைக மொகும்  

 

வீட்டின் பெயர ்= மலனநகர ்தசரப்ு வசதியகமில் = புலரயுள் 

ெொத்தி புக்கி லில்லம் – ெவன முலறயுள் ெதி மொடங்குல = 

மிடவலக யில்லிட மிலவ வீபடன்ெ.  

 

சிற்றிலின் பெயர ்= குரம்லெ சிற்றில்குடில் குடிலசயொகும்.  

 

வீட்டிறெ்பின் பெயர ்= இலறயும் வளவியு மிறெ்பின் பெயதர. 

 

முகட்டின் பெயர ்= விடங்கமுங்பகொலடக்லகயு மஞ்சு முகதட. 

 

கல்லூரியின் பெயர ்= கல்வி சுற்று வொரி கல்லூரியொகும்.  

 

தவயுளின் பெயர ்= தவயுள் தவய்த லொகுபமன்ெ.  

 

தொை்வொரத்தின் பெயர ்= ஆதரொகணஞ் தசொெொனந் 

தொை்வொரமொகும்.  

 

முற்றத்தின் பெயர ்= முன்றி லங்கண முற்றமொகும்.  

 

நிலொமுற்றத்தின் பெயர ்= அரமிய நிலொ முற்றமொகுபமன்ெ.  

 

தூம்புவொயின் பெயர ்= அங்கணந்தூம்புவொய்.  

 

பெொல்லொநிலத்தின் பெயர ்= சகதி பெொல்லொநிலம்.  

 

சலதொலரயின் பெயர ்= சுருங்கும் புைலுஞ் பசலுஞ்சலதொலர.  

 

மற்றுஞ்சலதொலரயின் பெயர ்= அங்கணபமன்று மலறயலொகும். 

 

நீரத்லககதவின் பெயர ்= ஓபவன் கிளவி நீரத்லக கதபவனல். 

 

சொளரவொயிலின் பெயர ்= சொதலகம் வொதொயனஞ்சொல நுலைதய 

சொலகங் கொலதர ்சொளர வொயில்.  



 

மலனவொயிலின் பெயர ்= துவொரம் வொரி ததொட்டி யுவளகம் = புகுதி 

தகொட்டி புதவுகலட தடம் = அருபநறிதூம்பு சிதமலனவொயிலொகும்.  

 

கதவின் பெயர ்= ஓபு கிளரவ்ி உலதபு நிகுத்லத = கொெ்பு வொரி 

கெொடம் ததொட்டி.  

 

தொழின் பெயர ்= கொழுஞ் சீெ்புங் கடிலகயுந் தொைொம்.  

 

துறெ்பின் பெயர ்= அள்ளுங் பகொல்லும் ெறலிலகயும் 

வலிெ்ெற்றும் பூட்டும் வீகழுந் துறெ்பெனெ் புகல்வர.்  

 

யொலனக்கூடத்தின் பெயர ்= ஆலயதமொளியும் யொலனக் கூடம்.  

 

யொலனதுயிலிடத்தின் பெயர ்= தசவகஞ் சொலலதசக்லகயது 

துயிலிடம்.  

 

குதிலரெ்ெந்தியின் பெயர ்= மந்திரஞ் சொலல ெலண 

லொயமொெ்ெந்தி 

 

பதொழுவின் பெயர ்= பதொழுகுெட்டிபதொறுவிடந் பதொழுதவ =  

ததொைம் தவலி யொனிலலயுஞ்பசொல்லும்.  

 

கற்ெடுத்ததலரயின் பெயர ்= குட்டிமம் ெடுத்தலரபயனக் கூறுெ. 

 

சுவரத்்தலத்தின் பெயர ்= உவமொநிலம்பித்திலக 

சுவரத்்தலபமன்ெ. 

 

திண்லணயின் பெயர ்= திட்லட குறடு பதற்றி தவதிலக = 

திண்லண மண்ணீபடன்படன்றுஞ் பசெ்புெ. 

 

அடுக்கலளயின் பெயர ்= அட்டில் மலடெ்ெள்ளி 

யடுக்கலளயொகும். 

 

அடுெ்பின் பெயர ்= கொமரஞ்சுல்லி குமுதமுத் தொன = மொனபிறவு 

மடுெ்பின்பெயதர.  

 

அக்கினிட்டியின் பெயர ்= பஞகிழி யிந்தள பநருெ்பிடு கலதம = 

யனற்குலவ யின்ன* அக்கினிட்டிெ் பெயர.் . 

= = = = = =  

*அக்கினிட்டி தூெக்கொல். 



 

கலடக்பகொள்ளியின் பெயர ்= அலொதமு மிரொதமு பஞகிழியுங் 

கலடக்பகொள்ளி.  

 

மற்றுங் கலடக்பகொள்ளியின் பெயர ்= முளரியு+ முற்லகயு 

பமொழியெ்பெறுதம.  

= = = = = =  

+ உற்கமு பமொழியெ் பெறுதம. 

 

தவள்விகுண்டத்தின் பெயர ்= தவதியு நித்தமும் தவள்விக் 

குண்டம்.  

 

மட்கலஞ்சுடுமிடத்தின் பெயர ்= சுள்லளசூலள 

மட்கலஞ்சுடுமிடம். 

 

உலலக்கலத்தின் பெயர ்= உறவிபயன்ெ துலலக்களமொகும்.  

 

உலலமூக்கின் பெயர ்= குருகுசிலலயுலல மூக்பகனக்கூறும்.  

 

கரியின் பெயர ்= கந்தளு மிருந்லதயு நல்லமுங் கரிதய.  

 

குதிரின் பெயர ்= புகபலன் கிளவி குதிபரனெ் புகலும்.  

 

தவத்ததொரிருக்குமிடத்தின் பெயர ்= ெொழி கரண்லட ெள்ளி 

மடங்குலக =  

தொெதந் தவத்ததொரத்ம்மிட மொகும்.  

 

கூட்டின் பெயர ்= குடம்லெ கட்சி குலொயங் கூதட. 

 

ெண்ணுங்கூட்டின் பெயர ்= ெஞ்சரங் குலொயம் ெண்ணுங் கூதட. 

 

கல்விெயில் களத்தின் பெயர ்= கைகம் ெட்டிமங் கல்விெ்யில்களம். 

 

துயிலிடத்தின் பெயர ்= ஆய்லவ கிடக்லக யலணெரி யங்கம் 

ெொயல் தசக்லக ெள்ளி தளிமஞ் = சொயறட்டந் தற்ெஞ் சயன = 

மம்ெரஞ் தசரவ்ிடந் துயிலிடமொகும். . 

 

விலங்கு துயிலிடத்தின் பெயர ்= ெொழி ெண்லண ெலண ெட்டம் 

தெொத்துச ்= தசக்லக விலங்கின் தசந்துயிலிடதம.  

 

ததொட்டத்தின் பெயர ்= ெொதவந் துடலவ ெடெ்லெ ததொட்டம். 



 

மற்றுந் ததொட்டத்தின் பெயர ்= ஆரமுந் பதொடுவுமதன்ெொற் ெடுதம. 

 

தவலியின் பெயர ்= வீரத்ி கொவல் தவலியின் பெயதர.  

 

நுலைவொயிலின் பெயர ்= நூலை சுருங்லக நுலைவொயிலொகும். 

 

ெரணின் பெயர ்= ெணலவ யிதணங்கழுது ெரதண.  

 

கவரி றுக்கியின் பெயர ்= கடலவ நடலவ மடலவ *கவரிறுக்கி. 

= = = = =  

*கவரிறுக்கி கடலவமரவழி. 

 

கொதவழியின் பெயர ்= கொவத பமன்ெது கொதவழிதய.  

 

கூெ்பிடு தூரத்தின் பெயர ்= குதரொசமு பமல்லலயுங் கூெ்பிடு 

தூரம். 

 

தயொசலனயின் பெயர ்= தயொசலனபயன்ெ புலகபயனெ் 

புகலுவர.் 

 

தகொழிெ்ெறலவயளவின் பெயர ்= கிரவுஞ் சங்தகொழிெ் 

ெறலவயளவொகும்.  

 

.இடத்தின் பெயர ்= வொசம் ெொடு மொடு கலட சிலற = சொதனம் 

ெக்கந் தொெரம் வொய்புல = மருங்கு ெொங்கு நத்தம் லவெ்பு = மருதல 

மடிவயின் மதரவ்ு களம்வழி =  

வளொக முலை ெட்டி வலக திலண சூைல் = தலலயிட மருகு 

தொனங் கண்ணிலட =  

சொரக்ொல் பின்முத றொவளம் ெொலுளி = ெொழி நிலமில் ெள்ளி 

ஞொங்கர ்= நிலலெதி யுலறயுணி சொதன முன்னர ்= நியமம் வசதி 

நிகொயந்ததயம் = புலடயயல் மரொட்டங் தகொட்டங் கீை்தமல் = 

மடமிலவ பயல்லொ மிடபமனெ் ெடுதம. 

 

மற்றும் இடத்தின் பெயர ்= கொபடன்கிளவி யிடனுமுலடத்தத. 

 

சலெயின் பெயர ்= சங்கமுங் குழுவுஞ் சமுகமு மலவயுங் = 

தகொட்ட்டியுந் பதொகுதியுங் கணமுங் கூட்டமுஞ் = சமவொய 

மும்ெலர ்பசறிசலெெ்பெயதர.  

 

நொல்வலகயரணின் பெயர ்= மலலயரண் கொட்டரண் மதிலர 



ணீரரண் =  

வலகயுறு சிறெ்பி னொல்வலக யரதண.  

 

வன்ெொலின் பெயர ்= வன்ெொல் குறிஞ்சி ெொலலயுமொகும்.  

 

பமன்ெொலின் பெயர ்= பமன்ெொபலன் பெயர ்மருததமற்தற. 

 

சமெ்ெொலின் பெயர ்= முல்லலயு பநய்தலு பமொழிசமெ்ெொதல. 

 

நொன்கொவது அவனி வலக முற்றிற்று. 

**ஆக சூத்திரம் . 

= = = = = = = = = = = = = 

ஐந்தொவது : ஆடவரவ்லக (= ) 

 

ெொரெ்்ெொர ்பெயர ்= அறதவொர ்பூசுர ரறுபதொழி லொள = 

ரிருபிறெ்ெொள பரரிவளரெ்் தெொதர = யொதி வருணர ்தவதிய 

ரந்தணர ்= தவள்வி யொளர ்மலறயவர ்விெ்பிரர ்=  

தமற்குலத் ததொரம்ுற் குலத்ததொ லரயர ்= தவதெொரகர ்முெ்புரி 

நூதலொர ்= பதொழுகுலர ்ெொரெ்்ெொர ்பதொல்பெயரொகும்  

 

மற்றும் ெொரெ்்ெொர ்பெயர ்= கொரூகெத்திய மொகவனீயம் = 

தக்கிணொக்கினிய பமனு முத்தீமரபினர.்  

 

பிரமசொரியின் பெயர ்= மலறதயொர ்தமக்குள் வன்னி பயனும் 

பெயர ்= பிரமசொரியின் பெயபரன் றொகும்  

 

அந்தண ரறு பதொழிலின் பெயர ்= ஓத தலொதுவித்தல் தவட்டல் 

தவட்பித்த =  

லீத தலற்ற பலன்றிலவயொறு = மொதிக் கொலத் தந்தணர ்பதொழிதல  

 

அந்தணர ்மொலல பகொடியின் பெயர ்= மொலல கமல 

மலறபகொடியொகும்  

 

அந்தணரக்்குரிய பெொருளின் பெயர ்– தருெ்லெயு 

முஞ்சியுஞ்சமித்து மவரக்்தக.  

 

துதரொணொசொரியின் பெயர ்= தவதக் பகொடிதயொன் வின்னூ லொளன் 

=  



ெொரத்து வொசன் கும்ெ சன்தன = 

துதரொணொசொரியின்பறொல்பெயரொகும் 

 

அரசரின் பெயர ்= ெொரத்்திெ ரிலறவர ்கொவலர ்ெதிகள் = தகொக்கள் 

தவந்தர ்பகொற்றவர ்புரவலர ்= பெொருநர ்மன்னர ்பூெொலர ்நிருெர ்= 

முதல் வதரந்தல் குரிசின்மகிெொலர ்= தலலவ ரரசர ்தம்பெய 

ரொகும்  

 

எண்வலகமொலலயின் பெயர ்= பவட்சி கரந்லத வஞ்சி கொஞ்சி =  

பநொசச்ி யுழிலஞ தும்லெ வொலகபயன் = றித் பதொலடபயட்டு 

மரசரக்்கொதம 

 

அரசரக்ள்ெலட பகொடியின் பெயர ்– ெலடயறு வலகத்தொலன 

பகொடிசிங்க மொகும்  

 

அறுவலகச ்சக்கரவரத்்திகளின் பெயர ்– அரிசச்ந்திரனளன் 

முசுகுந்தன் புரூரவொச ்= சகரன் கொரத்்த வீரிய பனன்றிவர ்= 

அறுவலகச ்சக்கர வரத்்திக பளன்ெ  

 

வீட்டுமன் பெயர ்– சந்தனுமுன் லமந்தன் றருபதய்வ விரதன் = 

கங்லக தலநயன்வீட்டுமன்கொங்தகய = னங்கவன் பிரம 

சொரியுமொகும்  

 

குருகுலத்தரசர ்பெயர ்= பெௌரவர ்பகௌரவர ்ெொரத பரன்ெ = 

குருகுல மன்னர ்பகொள்லகெ் பெயதர  

 

தருமபுத்திரன் பெயர ்= தரும லமந்தன் பெொலறயொள னுதிட்டிரன் 

= முரசுயர ்பகொடிதயொன் றருமன் பெயதர  

 

துரிதயொதனன் பெயர ்= மன்னர ்மன்னவன் வணங்கொ முடிதயொன் 

= ென்னகமுயரத்்ததொன் கொந்தொரிபசம்மபலன் = றின்னலவ 

துரிதயொதனன்பெய பரன்ெ  

 

கன்னன் பெயர ்= பவங்கதிர ்மதலலமிகுபகொலட யொள = னங்கர ்

தகொமொன் கவச குண்டலன் = கொனீனன் கசல்சக் 

பகொடிதயொன்பெயதர  

 

வீமன் பெயர ்= வொயு லமந்தன் கதொயுதன் மொருதி = தகொளரிக் 

பகொடிதயொ னிடும்பி பகொழுநன் = விருதகொ தரனிலவ வீமன் 

பெயதர  



 

அருசச்ுனன் பெயர ்= ெற்குனன் சிரீடி ெொரத்்தன் வீெற்சு = சவ்விய 

சொசி விசயன் றனஞ்சயன் = சுதவத வொகனன் சுதரந்திரன் 

லமந்தன் = கிருட்டிணன் கிருட்டிண சகொயன் மொதவி பகொழுநன் = 

வொனரக் பகொடிதயொன் கொண்டீென் = 

ஆண்படொழின்லமந்தனருசச்ுனன் பெயதர  

 

நகுலசகொததவர ்பெயர ்= மத்திலர லமந்த ரசச்ுவினி மதலலய = 

ரிரட்லடயர ்நகுல சகொததவர ்நொமம்  

 

தசரன் பெயர ்= பூழி யனுதியன் பகொங்கன் பெொலறயன் = 

வொனவன் குட்டுவன்வொனவரம்ென் = வில்லவன்குடநொடன்வஞ்சி 

தவந்தன் = பகொல்லிச ்சிலம்ென் தகொலத தகரளன் = பெொருலநத் 

துலறவன் தெொந்திகன் கண்ணியன் = மலலயன் மலலயமொன் 

தசரன் பெயதர  

 

பகொடிகுதிலரயின் பெயர ்= வில்பகொடி புரவி ெொடலமொதம  

 

தசொைன் பெயர ்= பசன்னி வளவன் பசம்பியன் கிள்ளி = 

பெொன்னித் துலறவன் புலிக்பகொடி தயொன்மொல் = தகொழிதவந்த 

தனரி விற்ெ = னொரின கண்ணிய தனரிய னெயன் = 

சூரியன்புனனொடன் தசொைன்பெயதர  

 

மற்றுஞ்தசொைன் பெயர ்= தகசவ பனன்ெது மொங்கவன்மொற்தற 

 

பகொடிகுதிலரயின் பெயர ்= பகொடிதய வயெ்புலி புரவி தசொரம் 

 

ெொண்டியன் பெயர ்= பசழியன் கூடற்தகொமொன் பறன்னவன் = 

வழுதி மீனவன் ெஞ்சவன் மொறன் = பகௌரியன் தவம்பின் 

கண்ணியன் லகதவன் = மலலயெ் பெொருெ்ென் லவலகத் 

துலறவன் = குமரிசத்சரெ்்ென் தகொெ்ெொண்டியதன  

 

பகொடிகுதிலரயின் பெயர ்= கயதல பகொடிகன வட்டம்புரவி 

 

சளுக்குதவந்தர ்பெயர ்= தவள்புலவரசர ்சளுக்குதவந்தர ் 

 

குறுநிலமன்னர ்பெயர ்= குறும்ெர ்புதரொசர ்குறுநிலமன்னர ் 

 

மற்றுங்குறுநிலமன்னர ்பெயர ்= தவளிபரன்ெது மொங்கவர ்

தமற்தற  

 



வலரவின்றியொவருக்குங் பகொடுக்குந்தலலவள்ள பலழுவர ்

பெயர ்=  

சகரன் கொரி நளன்றுந்து மொரி = நிருதி பசம்பியன் விரொடன் 

றலலவள்ளல் 

 

இரெ்தெொரக்்குக் பகொடுக்குமிலட வள்ள பலழுவர ்பெயர ்= 

அந்திமொன் சிசுெொலனக் குரன் வக்கிரன் = சந்திமொன் கன்னன் 

சந்தனிலட வள்ளல் 

 

புகை்தவொருக்குக் பகொடுக்குங்கலடவள்ள பலழுவர ்பெயர ்= ெொரி 

பயழிலி நள்ளியொய் மலலயன் = ஓரி தெக னிவரக்லட வள்ளல்  

 

அரசியலொறின் பெயர ்= ெலடகுடி கூைலமசச்ு நட்ெரபணன்ன = 

வுலடய வரசிய லொபறன வுலரெ்ெர ் 

 

அரசரறு வலகத் தொலனயின் பெயர ்= தவ எற்றொலன 

வொட்டொலன விற்றொலன = தத எரத்்தொலன ெரித்தொலன 

கரித்தொலனபயன = வறுவலகத் தொலன யரசரக்் பகன்ெ  

 

அரசியலொறின் பெயர ்= அறநிலல யறமு மறநிலல யறமு = 

மறநிலலெ் பெொருளு மறநிலலெ் பெொருளு = மறநிலல யின்ெமு 

மறநிலல யின்ெமு = மறுவலகெ்ெடுவ தரசிய பலன்ெ  

 

அறநிலலயறத்தினியல் = வருணக் கொெ்பிற் பிறைொ பநறிநிலல = 

பெறுதற் குரித்தொய்ெ் தெணும் பெற்றி = யறநிலல யறபமன் 

றலறந்தனர ்புலவர ் 

 

மறநிலலயறத்தினியல் = ஆனிலர மீட்டலு மரும்ெலக பதறுதலு = 

மொனமில் பசஞ்தசொற் றுதவியி தலொலர = யீனஞ்பசய்தலு 

மறநிலலயறதம  

 

அறநிலலெ்பெொருளியல் = பநறிவழி நின்று பநறியொ லுைந்து = 

பெறுபெொரு பளன்ெ தறநிலலெ் பெொருதள  

 

மறநிலலெ்பெொருளியல் = அமருைந்து பகொண்டவு மருந்திலற 

பகொண்டவுந் = தவறுபசய் தீலமதயொர ்தண்டெ் பெொருளுங் = 

கவரச்ூதில் பவன்றவு மறநிலலெ் பெொருதள  

 

அறநிலலயினன்ெவியல் = ஒத்த குலமு பமொத்த பவொழுக்கமு = 

பமொத்த குணமு பமொத்த வொயுளு = மத்தக வுலடய தறநிலல 



யின்ெம்  

 

மறநிலலயின்ெவியல் = ஏறு தழுவ விலக்க பமய்தல் = 

கூறுபெொருள் பகொடுத்தல் வலிதிற் தகொடன் = மொறுலட நிலலயின் 

மறநிலலயின்ெம்  

 

அரசரறுபதொழிலின் பெயர ்= ஓதல் பெொருதல் உலகுபுரத்தல் = 

ஈதல் தவட்டல் ெலடெயிறலறுபதொழில் 

 

பசங்தகொல் தவந்தபனழுவலகநிலலயின் பெயர ்= 

அறம்பெொருளின்ெ மிம்லம மறுலம = திறம்ெொெ்புகதை 

மதிெ்பென்தறழும் = பெருஞ்பசங்தகொலி பனறியின்றன்னிலல  

 

அரசரக்்லகம்பெருங் குழுவின் பெயர ்= மந்திரியர ்

புதரொகிதரத்சனொ ெதியர ்= தந்திரத் தூதர ்சொரண பரன்றிவ = 

ரந்தமி லரசரக்் லகம்பெருங் குழுதவ.  

 

அரசரக்்பகண் வலகத்துலணவர ்பெயர ்= 

கரணத்தியல்தலொருங்க ருமவதிகொரரு = மகன்ற சுற்றமுங் 

கலடகொெ் ெொளரு = நகர மொக்களு நனிெலடத்தலலவரு = 

மிவுளிமறவரும் யொலன வீரரு = மரசரக்் பகண்பெருந் துலண 

வரொகும்.  

 

அரசரக்்லகவலக யுறுதிச ்சுற்றத்தின் பெயர ்= அடுத்தநட் ெொளரு 

மந்த ணொளரு = மலடத்பதொழி லொளரு மருத்துவக் கலலஞரு = 

நிமித்திகெ் புலவரு 

நீணில தவந்தரக்் = குலரத்த லமம்தெ ருறுதிச ்சுற்றம்.  

 

உலரத்த முெ்ெொலு முயரக்ுலட தவந்தரக்்குெ் = = ெலடத்தெ 

திபனண்படொழிலுலடெ் ெொதலொர.்  

 

லவசியரப்ெொதுெ் பெயர ்= தொளொளரிெ்ெர ்தருமக் கிைவர ்= 

தவளொளரிளங் தகொக்கள் லவசியர ்பெொதுெ் பெயர.்  

 

லவசியரம்ுத்பதொழிலின் பெயர ்= தகொக்கலளக் கொத்தலு 

மொெ்பெொருளீட்டலு = தமரப்தொழின் முன்றும் லவசியரத்ந் 

பதொழிதல.  

 

தகொலவ சியர ்பெயர ்= ஒருகுல னொகித் பதொழில்தவறு ெடுதலிற் 

தறொழிதறொறும் ெகரந்்த பதொல் பெயர ்கூறிற் = தகொவலரிெ்ெர ்



தகொவரத்் தனபரனச ்= சீரிய பிறவுங் தகொலவ சியரத்க.  

 

தனலவசியர ்பெயர ்= நொய்க பரட்டியர ்வணிகர ்ெரதர ்= தொமும் 

பிறவுந் தனலவசியரக்்தக.  

 

பூலவசியர ்பெயர ்= உைவர ்தமழியர ்கொரொளரிளங்தகொ = 

புகல்பூெொலர ்பூலவசியதர.  

 

பூலவசியரறுபதொழிலின் பெயர ்= ஓதல் தவட்ட லுெகொர மன்றியும் 

=  

வொணிகம் ெசுக்கொவ லுைவு பதொழிபலன்ெ் = புகன்றலவ யொறும் 

பூலவசியர ்பதொழிதல.  

 

வணிக பரண்குணத்தின் பெயர ்= தனிலமயொற்றன் 

முனிவிலனொத = லிடனறிந் பதொழுகல் பெொழுபதொடு புணரத் = 

லுறுவது பதரித லிறுவதஞ்சொலம = யீட்டல் ெகுத்த பலன்றிலவ 

பயட்டும் = வொட்டமில் சிறெ்பின் வணிகரத்ங் குணதம.  

 

சூத்திரர ்பெயர ்= பின்னவர ்சதுரத்்தர ்பெருக்கொளரவ்ளலமயர ்= 

மன்னுமுத் பதொழிலர ்மண்மகள் புதல்வ = ழுைவ தரரினர ்

வொணரக்ொ ரொளர ்= விலனஞர ்தமழியர ்தவளொள பரன்றிலவ = 

பதொகுபெய பரல்லொஞ் சூத்திரர ்பெயதர.  

 

தவளொளர ்ெத்துவலகத் பதொழிலின் பெயர ்= ஆலணவழி நிற்றன் 

மொண்விலன பதொடங்கல் = லகக்கட னொற்றல் கரிகலத் தின்லம = 

பயொக்கல் தெொற்ற தலொவொ முயற்சி = மன்னிலற தருத 

பலொற்றுலம தகொட = றிருந்திய பவொழுக்கம் விருந்துபுறந் தருதல் 

= தவளொண் மொந்தர ்பசய்லக யீலரந்தத. 

 

= குருவின் பெயர ்= ெட்டொர கன்ெதி ெண்ணவன் ெகவ = னத்தன் 

றீரத்்த னொசொ னடிகள் = புங்கவன் றலலவன் சொமி யீசன் = 

நொதனிலறவன் 

கடவுள்தகொமொன் = குரவலனயன் தகொமொன் குருதவ.  

 

= ஆசொரியன் பெயர ்= ஓசன் ெணிக்க னுெொத்தி ததசிக = னொசொ 

ரியன்பெய ரொகு பமன்ெ.  

 

= ஆயுள் தவதியர ்பெயர ்= மொமொத் திரதர பிடகரம்ருத்துவ, ரொயுள் 

தவதியரக்்க பிதொ னம்தம.  

 



= குயவர ்பெயர ்= குலொலர ்தவட்தகொவர ்கும்ெகொரரக்ுயவர.்  

 

= உெ்ெலமெ்தெொர ்பெயர ்= உமண ரளவ ருெ்ெருெ் ெலமெ்தெொர.் 

 

= கடிலகமொக்கள் பெயர ்= பெருநம் பிகதள மங்கலெ் ெொடகர ்= 

கடிலகமொக்க பளட்டரு மொகும்.  

 

= கம்மொளர ்பெயர ்= கம்மியர ்யவன தரொவியர ்வித்தகர ்= 

கம்மொளர ்தெதியரப்ெொதுெ் பெயர ்கட்டுலர.  

 

= பகொல்லர ்பெயர ்= கருமர ்மனுவர ்கம்மியர ்பகொல்லர.்  

 

= தசச்ன் பெயர ்= மரவிலன யொளன் தெதி தசச்ன்.  

 

= தட்டொர ்பெயர ்= பசங்பகொல்லர ்பெொன்விலன பசய்தவொர ்

தட்டொர.்  

 

= மற்றுந்தட்டொர ்பெயர ்= அக்கசொ லலயர ்பசொன்ன கொரருமொகும்.  

 

= கன்னொர ்பெயர ்= கன்னுவர ்கஞ்ச கொரர ்கன்னொர.்  

 

= சிற்ெொசொரியர ்பெயர ்= கல்விலனயர ்சிற்ெொ சொரியரக்ற் 

பறொழிதலொர.்  

 

= நரம்புக்கருவியொளர ்பெயர ்= குயிலுவர ்நரெ்புக் கருவிபகொளற் 

குரிதயொர.்  

 

= ததொற்கருவியொளர ்பெயர ்= இயவர ்ததொற்கருவி யிலசக்கு 

மொக்கள்.  

 

= மிதலசச்ர ்பெயர ்= மிதலசச்ரொரியர.்  

 

= தசொனகர ்பெயர ்= யவனர ்தசொனகர.்  

 

= சித்திரகொரர ்பெயர ்= ஓவியர ்சித்திர கொர ருமொகும்.  

 

= முத்தங்தகொெ்ெொர ்பெயர ்= மணிகுயிற்றுநர ்முத்தங் 

தகொெ்ெொரொகும்.  

 

= வண்ணொர ்பெயர ்= கொழிய ரீரங்பகொல்லியர ்வண்ணொர.்  

 



= மற்றும் வண்ணொர ்பெயர ்= ஏகொலியர ்தூசபரன்னலுமொகும்.  

 

நொவிதன் பெயர ்= பெருமஞ்சிகதன மயிரவ்ிலனஞனொவிதன்  

 

மற்றும்நொவிதன் பெயர ்= ஏனொதி சிலரயன் மங்கவியனுமொகும் 

 

பசக்கொன் பெயர ்= சக்கிரிநந்தி பசக்கொனொகும்  

 

சங்கறுெ்தெொர ்பெயர ்= ஒளிவலள தெொை்நர ்சங்கறுெ்தெொதர  

 

மீகொமன் பெயர ்= நீகொன் மொலுமி மரக்கலன் மீகொமன்  

 

ஆட்டுவொணிகன் பெயர ்= சொெல னொட்டு வொணிகன் றன் பெயர ் 

 

ஊன்விலலஞர ்பெயர ்= சூன தரயூன் விலலஞ பரன்ெ  

 

ததொல்விலனஞர ்பெயர ்= ெறம்ெரத்தொல் விலனஞர ்பெயர தொகும் 

 

உலறகொரர ்பெயர ்= கொதரொடருலற கொரர ் 

 

துன்னர ்பெயர ்= குயினர ்பெொல்லர ்துன்னரொகும்  

 

கள்விலலஞர ்பெயர ்= ெலையர ்துவசர ்ெடுவரக்ள் விலலஞர ் 

 

சண்டொளர ்பெயர ்= குணுங்கர ்புலலஞர ்கீதைொ ரிழிஞர ்= 

அணங்கு 

சண்டொளரக்் கபிதொனம்தம  

 

ெொணர ்பெயர ்= பசன்னியர ்லவரியர ்பசயிரியர ்மதங்க = 

ரின்னிலச கொரர ்ெொணபரன்ெ  

 

ெொண்படொழிற் கீை்மக்கள் பெயர ்= ெண்ட தரொவர ்ெொண்படொழிற் 

கீை்மக்கள்  

 

ெொண்மகள் பெயர ்= ெொடினி விறலி ெொட்டி மதங்கி = ெொடன் 

மகடூஉெொண் மகள்பெயதர  

 

ததரெ்்ெொகன் பெயர ்= சொரதி சூதன் வலவன் தறரெ்்ெொகன்  

 

யொலனெ்ெொகர ்பெயர ்= ஆததொரணர ்வொதுவர ்யொலனெ்ெொகர ் 

 



ெரிமொவடிெ்தெொர ்பெயர ்= வொதுவொ ெரிமொ வடிெ்தெொர ்பெயதர 

 

மலடயர ்பெயர ்= வொலுவர ்கூவியர ்ெொனசிகர ்மலடயர ் 

 

மற்றுமலடயர ்பெயர ்= ெொசகபரன்ெது மொங்கவரத்மற்தற  

 

ஒற்றர ்பெயர ்= சொரரத்வபயொற்றர ்சொரணருமொகும்  

 

கூத்தர ்பெயர ்= நொடகர ்நிருத்தர ்நடதர கண்ணுளர ்= தகொடியர ்

வயிரியர ்பெொருநர ்கூத்தர ் 

 

நொடகக்கணிலகயின் பெயர ்= நொடகக்கணிலக நடிதய கூத்தி  

 

தமிை்க்கூத்தர ்பெயர ்= வொயிதலொர ்தமிை்க்கூத்தர ் 

 

கலைக்கூத்தர ்பெயர ்= தவைம்ெர ்கலைக்கூத்தர ் 

 

பவறியொட்டொளன் பெயர ்= தவலன் முருகன் பவறியொட் டொளன் = 

தறவரொளன் ெடிமத் தவதன  

 

ததவரொட்டியின் பெயர ்= சொலினி முதியொள் ெடிமத்தவதள = 

ததவரொட்டி பெயபரனச ்பசெ்புவர ் 

 

தூதர ்பெயர ்= விலனயுலரெ் தெொரவ்ழி யுலரெ்தெொ ருறுதிதயொ = 

ரலனய ெண்புலரெ் தெொருந் தூதர ் 

 

பகொலலயொளன் பெயர ்= கொதகன் சொருகன் கடுங்பகொலல 

யொளன் 

 

தவதலன பசய்தவொன் பெயர ்= தவதலன பசய்தவொன் பெயதர 

யருந்துதன்  

 

ஆண்ெொலின் பெயர ்= மொனவன் மகதன யொடூஉ லமந்தன் = 

ஆடவன் புமொன்கொலள யொண்ெொற் பெயதர  

 

ஆண்ெொலிற்சிறந்தவன் பெயர ்= நம்பிபயன்ெது நொமச ்சிறெ்தெ 

 

முதல்வன் பெயர ்= ஆதியு நொதனு முதல்வன்பெயதர  

 

உயரந்்ததொர ்பெயர ்= உலக பமன்ெ துயரந்்ததொர ்மொட்தட  

 



பெருலமயிற்சிறந்ததொன் பெயர ்= பெருமகன் மல்லன் றலலவன் 

பெருமொன் = குரிசில் பசம்மல்தகொமொன்தகொதவ = யொண்டலக 

பெொருந னண்ணதலொங்க = தலந்தன் மீளி விடலல பெருந்தலக  

 

எெ்பெொருட்குந் தலலவன் பெயர ்= இலறதயகொரண னியவு 

தடொன்ற = லதிெமன் றலலவற் கபிதொனம்தம  

 

மந்திரியர ்பெயர ்= எண்ணர ்நூதலொ ரலமசச்ர ்மந்திரியர ் 

 

மந்திரித்தலலவர ்பெயர ்= முதுவர ்குரவர ்மூத்ததொர ்முன்தனொ = 

ருலைதயொர ்சூை்தவொர ்நூல்வல் தலொதர = யலமசச்ர ்ததரச்ச்ித் 

துலணவபரன்றொங் = கிலசத்தமந்திரத் தலலவரக்்பகய்தும்  

 

இவர ்நட்ெொளர ்பெயர ்= இெ்பெயரவர ்நட்ெொளரக்் பகய்தும்  

 

மந்திரி தந்திரியர ்பெயர ்= ஏனொதி கொவிதி அமொத்திய பரனும் 

பெயர ்= ஆனொ மந்திரி தந்திரிக்கொகும்  

 

கருமத்தலலவன் பெயர ்= வள்ளுவன் சொக்லக பயனும் பெயர ்

மன்னற் = குள்ெடு கருமத்தலலவற் பகொன்றும்  

 

தெொரத்்தலலவர ்பெயர ்= பெொருநபரன்ெபெரும்தெொரத்் தலலவர ் 

 

ெரிவொரத்தின்ெயர ்= ெரியொள பமன்ெது ெரிவொ ரமொகும்  

 

ஓத்துலரெ்தெொர ்பெயர ்= கணக்கொயதரொத் துலரெ்தெொர ் 

 

கலலவல்தலொர ்பெயர ்= கவிஞரக்லலவல்தலொர ் 

 

புலலமதயொர ்பெயர ்= தமதலொர ்ெண்டிதர ்புலவ ரொசிரியர ்= 

புந்தியர ்தமலதயர ்புலலமதயொதர  

 

அறிஞர ்பெயர ்= ஆன்தறொர ்சொன்தறொ ரறிஞரத்ம் பெயதர  

 

ெொவலர ்பெயர ்= கலலஞரெ்ொவலர ் 

 

கற்தறொர ்பெயர ்= விற்ெனரக்ற்தறொர ் 

 

நொவலர ்பெயர ்= கவிகள் புலவர ்கவிஞர ்நொவலர ் 

 

மற்றும்நொவலர ்பெயர ்= சொரதி பயனவுஞ் சொடுவபரனவுஞ் = 



சூரியபரனவுஞ் பசொல்லுவர ்புலவர ் 

 

மிகவல்தலொர ்பெயர ்= விபுதர ்நிபுணர ்குசலர ்மிகவல்தலொர ் 

 

மற்றுமிகவல்தலொர ்பெயர ்= எழுத்தொளபரன்ெது பமய்துமெ் 

பெயரக்்தக  

 

அயதலொர ்பெயர ்= பநொதுமலர ்வம்ெல ரயதலொரொகும்  

 

புதிதயொர ்பெயர ்= அதிதியர ்வம்ெலர ்புதிதயொரொகும்  

 

மூதறிவொளர ்பெயர ்= முதுவர ்மூதறி வொளரொகும்  

 

குறிக்பகொள்தவொர ்பெயர ்= ெொரொ யணதர குறிக்பகொளொளர ் 

 

வல்தலொன் பெயர ்= வலலவ வல்லவன் வல்லுநன் வல்தலொன்  

 

மொட்டொர ்பெயர ்= வல்லொர ்மொட்டொதொர ் 

 

நடுசப்சொல்தவொன் பெயர ்= கள்வபனன்கிளவி கரியனடுச ்

பசொல்தவொன்  

 

பகொலடயுதளொன் பெயர ்= புரவல னீலக யொளன் றியொகி = 

யுெகொரி தவளொளன் பகொலடயுதளொன்பெயதர  

 

வள்ளிதயொன் பெயர ்= வள்ளல்பகொலடதயொன் வள்ளிதயொன் 

பெயதர  

 

இரெ்தெொர ்பெயர ்= இரவலர ்ெரிசிலொளர ்யொசக ரிரெ்தெொர ் 

 

புகை்தவொர ்பெயர ்= பூகதர ்மொகதர ்வந்தியொ ெெ்புவர ்= 

தவதொளியரப்ுகை் விளம்பு தவொதர  

 

தூரத்்தர ்பெயர ்= விடதர கொமுகர ்தூரத்்தர ்பெயதர  

 

கொதலித்ததொர ்பெயர ்= விலைந்ததொ ரொரவ்லர ்தவட்தடொர ்

நயந்ததொ = ரொதரித்ததொர ்கொதலித்ததொர ்பெயதர  

 

வல்லொளன் பெயர ்= வயவன் மீளி வல்லொ ளன்தன  

 

திண்ணிதயொன் பெயர ்= வியவன் வண்டன் வீரன் மிண்டன் = 



விறதலொன் பெொருநன் விடலல மள்ளன் = றிறதலொன் ெண்ணவன் 

றிண்ணிதயொன் பெயதர.  

 

ெலடவீரர ்பெயர ்= மறவர ்கூளியர ்மள்ளர ்பெொருந = ரிகலர ்

பசருநர ்வொளொளர ்வொளுைவர ்= ெடதர வீரர ்ெலடயொளரொகும்  

 

கீதைொர ்பெயர ்= ெல்லவர ்கயவர ்ெதகர ்நீசர ்= புல்லர ்பூரியர ்

புள்ளுவர ்லகயர ்= கலதர தீதயொர ்கண்டகர ்மூடர ்= அசட 

ரதன்மர ்முசுண்டர ்சுமடர ்= பவளிற ரற்ெர ்கீதைொர ்பெயதர  

 

அறிவிலொன் பெயர ்= முழுமகன் சிதடன் மூடன் தெலத = யிழுலத 

யஞ்லஞ யொததனலை = மடமகன் குதலல யறிவிலொன் பெயதர 

 

அடிலமயின் பெயர ்= பதொழும்பு பதொண்டு பதொத்துத் தொதர ்= 

பதொறுதவ விருத்தி யடிலமயொகும்  

 

மற்றும்அடிலமயின் பெயர ்= தசடர ்குணக பரன்ெதுஞ் பசெ்பும் 

 

கள்வர ்பெயர ்= கரவடர ்தசொரர ்புலரதயொர ்கட்தடொர ்= கரவர ்

ெட்டிகர ்திருடர ்கள்வர ் 

 

அசச்முலடதயொன் பெயர ்= பீருவும் சிதனும் பீதனுங் கரிதனுங் = 

கொதொனு மசச் முலடதயொன் கட்டுலர  

 

வஞ்சலனயொளன் பெயர ்மொய னிகொதன் வஞ்சலனயொளன்  

 

தவகமுலடதயொன் பெயர ்= கவனன் சவனன் தவகமுலடதயொன்  

 

கடினன் பெயர ்= கடினன்பெயரது கற்கசனொகும்  

 

வழிசப்சல்தவொன் பெயர ்= ெதிகனும் ெொந்தனும் ெடரவ்ழிச ்

பசல்தவொன்  

 

மற்றும்வழிசப்சல்தவொன் பெயர ்= வியவ பனன்ெதுமொங்கவன் 

தமற்தற  

 

ஏவுவொன் பெயர ்= வியவ தனவுவொன் றன்பெயரொகும்  

 

பதொழில்பசய்தவொர ்பெயர ்= பதொழுவர ்கம்மியர ்பதொழில்பசய் 

தவொதர  

 



தரித்திரர ்பெயர ்= இல்தலொ ரொதுலர ்வறிதயொ தரலையர ்= 

நல்கூரந்் ததொதர தெலதயர ்தரித்திரர ் 

 

மற்றும்தரித்திரர ்பெயர ்= அகிஞ்சனபரன்ெது மெ் 

பெயரக்ிளத்துெ 

 

வொயில்கொெ்தெொர ்பெயர ்= கலடகொவலர ்வொயில் கொெ்தெொர ்

பெயதர  

 

தலசதின்தெொன் பெயர ்= தலசநனிதின்தெொன் சொடிலி கூடிலி 

 

தநொயுற்பறொழிந்ததொன் பெயர ்= உல்லொெ தனொயுற்பறொழிந்ததொன் 

பெயதர  

 

மதனொகரன் பெயர ்= சல்லொென் மதனொகரன் றன்பெயரொகும்  

 

புகைொளன் பெயர ்= இயவுள் புகைொளன்  

 

குலமுள்பளொர ்பெயர ்= குலிஞ பரன்ெ குலமுள் தளொதர  

 

உரிதயொன் பெயர ்= கிைவனுரிதயொன்  

 

நிருவொணியின் பெயர ்= நக்கனிருவொணி  

 

கூரல்மயில்தலொன் பெயர ்= மந்தன் கூரல்ம யில்தலொன்பெயதர 

 

நொகரிகர ்பெயர ்= சதுரர ்கொமுகர ்நொகரிகரொகும்  

 

கருலணயுள்தளொன் பெயர ்= கருலண யுள்தளொன்கொ 

ருண்ணியனொகும்  

 

வலரயொதுபகொடுெ்தெொர ்பெயர ்= வலரயொது பகொடுெ்தெொர ்

வள்ளிதயொரொகும்  

 

ஓரக்ுடியிற்தகொண்தடொன் பெயர ்= சகல தனொர ்குடியிற் 

பகொண்தடொனொகும்  

 

சுற்றத்தின் பெயர ்= தகதள பயொக்கல் கிலளதய ெந்தங் = 

கூளிகடும்பு குடும்ெஞ்சுற்றம்  

 

உறவின் பெயர ்= நண்பு தமருரியர ்நட்புநட்தடொ = பரன்றிலவ 



ெற்றினருறபவன விலசெ்ெர ் 

 

தங்குடித்தமரின் பெயர ்= தொயத்தொர ்ஞொதியர ்தங்குடித்தமதர  

 

ஒருகுடியின் பெயர ்= ஒருகுடிபயன்ெது தரெ்பிரிவினர ் 

 

வழித்ததொன்றலின் பெயர ்= வழிதயொன்வழித்ததொன்றலொகும்  

 

ெொட்டன் பெயர ்= தொலததன் றொலதமூதொலத ெொட்டன்  

 

மற்றும்ெொட்டன் பெயர ்= பிதொமக பனன்றும் தெசெ்ெடுதம 

 

ஈன்தறொன் பெயர ்= தொலதயு மத்தனுந் தந்லதயும்பிதொவு லமயனு 

மீன்தறொன் றன்பெயரொகும்  

 

மொமன் பெயர ்= மொதுல னம்மொன் மொமன்பெயதர  

 

மருமகன் பெயர ்= மருமொன் பிறங்கலட தயொங்கல் மருமகன்  

 

மூத்ததொன் பெயர ்= அண்ண றலமயன் றம்முன்தறொன்றன் = 

முன்னவன் தசட்டன் மூத்ததொன்பெயதர  

 

இலளதயொன் பெயர ்= பின்னவ னிளவல் பின்தறொன்றல் கனிட்ட 

பனம்பியு மனுசனு மிலளதயொன் பெயதர  

 

தொயின் பெயர ்= அம்லம யன்லனயொ யவ்லவதம்மலன = 

தருதமொ 

யீன்றொ டன்லனதொ பயன்ெ  

 

முன்பிறந்தொள் பெயர ்= அன்லன பசவிலி பதௌலவ தசட்லட 

முன்னவள் மூத்தொண் முன்பிறந் தொள் பெயர ் 

 

பின்பிறந்தொள் பெயர ்= பின்லன லகலய தங்லகபின் பிறந்தொள். 

 

லமத்துனன் பெயர ்= சம்மதன் லமத்துனன் றன்பெயரொகும். 

 

மணவொளன் பெயர ்= கணவன் பகொழுநன் கொந்தன் தகள்வன் 

மணமகன் கொதலன் வல்லவ னுரிதயொன் = ெதிதவன் பகொண்கன் 

ெத்தொ துலணவன் = றலலமகன்றலலவன் மணவொளன் றன் 

பெயர ்.  

 



மற்றுமணவொளன் பெயர ்= கண்டன்தவட்தடொன் 

வந்துழிக்பகொளதல  

 

மணவொளனுக்குரிய பெயர ்= நொயகபனன்ெது 

நயந்தபசொல்பலன்ெ  

 

மணமகள் பெயர ்= மணமக ளுரிலம வல்லவி தொரந் = துலணவி 

வொை்க்லக துலணமண வொட்டி = ெொரியில்லொள் ென்னி 

லிருந்தலன = யில்லவள் குடும்பினி களதம கொந்லத = யின்மலன 

கொதலி நொயகி பெண் பெயர ் 

 

லமந்தன் பெயர ்= சந்ததி மதலல தலநயன் கொதலன் = நந்தனன் 

சிறுவன் பமய்யன் தறொன்றல் = பசம்மன் முலளசுதன் 

கொல்பெொருள் புதல்வன் = புத்திரன் பிறங்கலட எசச்ஞ்தசய் 

லமந்தன்  

 

மகள் பெயர ்= புதல்வி சிறுமி புத்திரி தலநலய = சுலத 

லயலயெந் தலனமகள் பெயர ்பசொல்லும்  

 

பிள்லளயின் பெயர ்= குைவியுங் குைந்லதயு மகவும் பிள்லள  

 

மகன்மகள்என்னும் இருெொற்குெ் பெொதுெ் பெயர ்= எசச் பமன்ெ 

திருெொற்குமுரித்தத  

 

ெொலர ்பெயர ்= மகொர ்குறு மொக்கள் சிறொரிலவ ெொலர ் 

 

இலளஞன் பெயர ்= மைலன் குமரன் லமந்தன் தசட = னிளவன் 

முருகன் கொலளயிலளஞபனன்ெ  

 

மற்றுமிலளஞன் பெயர ்ஆடவ னுவொவு மெ் பெயரக்் குரித்தத  

 

ததொைன் பெயர ்= சிலத பனலுவன் தசட னண்ென் = ெொங்கன் 

சகொயன் தறொைன்பெயதர  

 

ததொைன்முன்னிலலெ் பெயர ்= ஏடொபவன்ெ ததொைன்முன்னிலலெ் 

பெயர ் 

 

சங்கொத்தியின் பெயர ்= அருகன் சம்மத னண்ென் சங்கொத்தி  

 

தலலலமெ்பெண் பெயர ்= குரத்தி பெருமொட்டி யொசொ ளிலறவி = 

தகொமகடலலவி யடிக லளலய = சொமி யத்லத தலலலமெ் பெண் 



பெயர ் 

 

பெண்மகளிற்சிறந்தவள் பெயர ்= நங்லக பயன்ெது நொமச ்

சிறெ்தெ  

 

அருந்தவெ்பெண் பெயர ்= லெம்லமயுங் பகௌந்தியு மருந்தவெ் 

பெண் பெயர ் 

 

ததொழியின் பெயர ்= சிலதி ெொங்கி தசடி யிணங்கி = துலணவி 

யிகுலள சகிதய ததொழி  

 

ததொழிமுன்னிலலெ் பெயர ்= ஏடிதயலொ ததொழி முன்னிலலெ் 

பெயர ்

 

ஏவலிற்சிறந்தவள் பெயர ்= தசடி தயவலிற் சிறந்தவள்பெயதர  

 

லகத்தொயின் பெயர ்= தொதி பசவிலி தகொடொய் பின்னன = கொதலி 

னமரந்்த லகத்தொய் பெயதர.  

 

கன்னியின் பெயர ்= குமரி யழிவில் கன்னிலயக் கூறும்.  

 

தகொலம்புலன பெண்ணின் பெயர ்= தகொலம்புலனபெண் வண்ண 

மகபளன்ெ.  

 

நொல்வலகெ்பெண் ெருவத்தின் பெயர ்= வொலல தருணி பிரவிலட 

விருத்லதபயன் = றொய மடந்லதயொரக்் கொம்ெருவ நொன்தக.  

 

 . முதியொள் பெயர ்= விருத்லத மூத்தொண் முதியொள் பெயதர.  

 

 .எழுவலகெ்பெண் ெருவத்தின் பெயர ்= தெலத பெதும்லெ 

மங்லக மடந்லத = யரிலவ பதரிலவ தெரிளம் பெண்பணன = 

மற்றிலவ தயழும் பெொற்பறொடி மொதரக்் = குருவம் ெற்றிய ெருவ 

மொண்தடபைொடு = ென்பனொன்று ென்மூன்று ெத்பதொன்ெஃததொ = 

லடலயந்து முெ்ெத்பதொன்பறண்லணந்தத.  

 

 . மலடியின் பெயர ்= மலடி லமம்லம வந்தி யொகும்.  

 

கலன்கழிமகளிர ்பெயர ்= லகம்லம லகனி விதலவ லகம்பெ = 

ணமங்கிலி கலன்கழி மகளிரப்ெயதர.  

 

.பெொதுமகளிர ்பெயர ்= விலலமகள் சூலள தவசி ெரத்லத = 



கணிலக பெொதுமகள் கட்டுலர பயன்ெ.  

 

.பெண்ணின் பெயர ்= அரிலவ யங்கலன மடந்லதயொடவ = 

படரிலவ 

மொனினி சிறுமி யிளம்பிடி = சுரிகுைன் மகடூஉ கொந்லத மொது = 

வனிலத 

நல்லொள் கொரிலக தளிரிய = லணங்கு லதயல் பெதும்லெ தெலத 

= மடந்லத 

மங்லக மொதயொள் ெொலவபயன = விளம்பிய பிணொவும் பெண் 

பெயர ்தமற்தற. 

 

மித்திரர ்பெயர ்= ஒல்லுநர ்துன்னுந பரொன்றுநர ்தநரந்்தொர ்= 

நண்ணுநர ்நள்ளுநர ்நயந்ததொரத்மவினர,் தசரந்்ததொர ்மித்திரர ்

பெயபரனச ்பசெ்புவர.் 

 

மொற்றலர ்பெயர ்= ஒல்லொர ்தநொனொ பரொன்றலர ்நண்ணலர,் = 

திருந்தலர ்தமவலர ்பசற்றொர ்பசறு*ந் = ரின்னொர ்கருதல **ணலர ்

நள்ளொர,் = பெொருந்தலர ்ெற்றலர ்புல்லொர ்தசரொர ்= பதவ்வ 

ரலடயலர ்தரியலர ்பதறுந, = பரொட்டொரெ்லகஞர ரிகபளன் 

றுலரக்கு = மிெ் பெயரெ்லவு மொற்றலர ்பெயதர. 

 

ஆடவரக்ூட்டத்தின் பெயர ்= சலவயும் ெண்லணயுஞ் சங்கமுங் 

தகொட்டியு = மலவயு மொடவர ்கூட்டபமன் றொகும்.  

 

மொதர ்கூட்டத்தின் பெயர ்= ஓலரயும் ெண்லணயு மொயமுங் 

குழுவுந் = ததறுங் கொலலத் பதரிலவயர ்கூட்டம்.  

 

மகளிர ்விலளயொட்டின் பெயர ்= ஓலர ெண்லண பகடவரல் 

பெொய்த = லுண்டொட்டுக் கிரீலடயுெ்புக் தகளி, = வண்டலங் 

தகொலத மகளிர ்விலளயொட்தட.  

 

மக்கட்ெரெ்பின் பெயர ்= மன்ெலத லெஞீலி மக்கட்ெரெ்தெ. 

 

மக்கட்பெொதுெ் பெயர ்= மொந்தர ்மொனவர ்மொனிடர ்மன்னவர ்

மனிதர ்நரதர மக்கட்பெொதுெ் பெயதர.  

 

குலத்தின் பெயர ்= குடி திலண விழுெ்ெ பமொழுக்கங் குலபமனல். 

 

குலமுள்தளொன் பெயர ்= குலமுள்தளொன் பெயரக்ுலீனனொகும். 

 



தவட்தடொர ்பெயர ்= நயந்ததொரக்ொதலர ்நலசயுநர ்நயவர ்= 

விலைந்ததொ ரொரவ்லர ்தவட்தடொர ்பெயதர. 

 

குருடன் பெயர ்= அந்தகன் சிதடன் குருட னொகும்.  

 

முடவன் பெயர ்= ெங்கு சூனியன் முடவனொகும்.  

 

குறளன் பெயர ்= குஞ்சன் வொமனன் குறளன் பெயதர. 

 

மற்றும்குறளன் பெயர ்= சிந்தபனன்றுஞ் பசெ்புவரதற்தக. 

 

பசவிடன் பெயர ்= வதிரன் பசவிடன்.  

 

ஊலமயின் பெயர ்= மூலகயு மூங்லகயு மூலமயொகும்.  

 

கூனன் பெயர ்= தகொணன் கூனனொபமனக் கூறுவர.்  

 

அலியின் பெயர ்= தெட னபுஞ்சகன் தெலத பெண்டக = னொகுஞ் 

சண்டலிெ் பெயரொகும்.  

 

பகொண்தடொற் பிலைத்துெ் பெறுமகன் பெயர ்= பகொண்தடொற் 

பிலைத்துெ் பெறுமகன் குண்டகன்.  

 

விதலவபெற்றமதலலயின் பெயர ்= விதலவ ெயந்த மதலல 

தகொளகன்.  

 

கன்னியிற்பிறந்ததொன் பெயர ்= கன்னியிற் பிறந்ததொன் 

கொனீனனொகும்.  

 

நொற்குலத்தில் உயரந்்தவொணு மிழிந்தபெண்ணுங் கூடிெ்பிறந்த 

பிள்லளகளின் பெயர ்= உயரந்்த வொணினு மிழிந்த பெண்ணினும் 

= வியந்த கூட்டத் தவரநுதலொமர.்  

 

உயரந்்தபெண்ணு மிழிந்தவொணுங் கூடிெ்பிறந்த பிள்லளகளின் 

பெயர ்= உயரந்்த பெண்ணிணு மிழிந்தவொணிணும் = வியந்த 

கூட்டத் தவரப்ிரதிதலொமர.்  

 

அநுதலொமத்தொணு பிரதிதலொமெ்பெண்ணுங் கூடிெ்பிறந்த 

பிள்லளகளின் பெயர ்= அநுதலொம கூட்டத் தொணிலு மவ்வழி = 

பிரதிதலொம குலெ் பெண்ணினு மிக்க =  

 



அநுதலொமெ் பெண்ணும் பிரதிதலொமத்தொணுங் கூடிெ்பிறந்த 

பிள்லளகளின் பெயர ்= பிரதிதலொமர ்குலத் தொணினும் பின்ன = 

ரநுதலொமர ்குலெ் பெண்ணினு மவ்வழி = வியந்த கூட்டத் தவர ்

விரொத்தியரொகும்  

 

தெடியி லக்கணவலக = தெடி யிலக்கணம் தெசுங்கொலல = 

நசச்ுெ்தெசியு நல்லிலச தயொரந்்து = மசச்ுமொறியு மொண் 

பெண்ணொகியுங் = லகத்தல பமொன்லறக்கடுக வீசியு = மத்தகத் 

பதொருலக மொண்புற லவத்தும் = விலங்கியு மிதித்தும் விழிதவ 

றொகியுந் = துளங்கித் துளங்கிச ்சுைன்று திரிந்து = நக்கு நொணியு 

நடம்ெல ெயின்றும் = ெக்கம் ெொரத்்தும் ெதுங்கித் திரிந்துங் = 

கொரணமின்றிக் கதம்ெல பகொண்டும் = வொரணி பகொங்லகலய 

வலிய நலிந்து = மசக்கி யுமழுது மயரந்்தரு வருத்துங் = 

குறுக்கியுங் கூட்டியுங் கூரவ்ிழி பகொண்டும் = மருங்கிற் 

ெொணிலயலவத்தும்; வொங்கியு = மிரங்கிெ் தெசியு பமல்பல 

பலன்று மின்னன பிறவு மியற்றுத லியல்தெ  

 

கருவின் பெயர ்= சிலனயும் பீளுஞ்சூலும் வயொவுங் = கருவின் 

பெயதர கருெ்ெமு மொகும்  

 

ததொலின் பெயர ்= உரிலவ யிததள பயொலியல் புறணி = சருமம் 

வடகம் தெொரல்வ புசல்ச = துருத்தி துவக்குக் கிருத்திமந் ததொதல  

 

இரத்தத்தின் பெயர ்= பசந்நீரத்சொரிபநய்த்ததொர ்பசம்ெொல் = 

புண்ணீர ்சுடுவல் புலொனீர ்தசொணித முதிரங் குருதி கலறயிரத்தெ் 

பெயர ் 

 

ஊனின் பெயர ்= தலசயுந் தூவுந் தடியும்விடக்கும் = புலலயும் 

பிசிதமும் புலொலும் புண்ணும் புரணியும் வள்ளுரமும் புலவுமூன் 

பெயர ் 

 

மற்றும்ஊனின் பெயர ்= இற்றி யிலறசச்ி பயன்ெவுமொகும்  

 

பிசச்ின் பெயர ்= ஊலை மூலள மொசு பிசப்சன்ெ  

 

கருெ்ெம்ெயிலிடத்தின் பெயர ்= லெசந்தி லெங்குழி கருெ்ெம் 

ெயிலிடம்  

 

ஈரலின் பெயர ்= ஈருளீரல்  

 



பசவ்வீரலின் பெயர ்= இரத்தஞ் பசவ்வீரல்  

 

விழுக்கின் பெயர ்= விளரு நிணமுங் பகொழுெ்பும் விழுக்பகன்ெ 

 

மற்றும்விழுக்கின் பெயர ்= பநய்யும் வழும்பு நிகை்த்தெ்பெறுதம 

 

வழும்பின் பெயர ்= வழுக்கு வழும்ெொம்  

 

மலக்குரம்லெயின் பெயர ்= குடரம்லக்குரம்லெ  

 

பமய்ம்மலத்தின் பெயர ்= பமய்ம் மலமொ பசனல்  

 

உண்மலத்தின் பெயர ்= உண்மலம் உெமலம்  

 

இந்திரியத்தின் பெயர ்= கந்தஞ் சுக்கிலமிந்திரியமொகும்  

 

குலலயின் பெயர ்= உடலுண்மூலக குலல குண்டியுமொகும்.  

 

முலடயின் பெயர ்= பூதி யூை்த்த றலச புலவுமுலட பயன்ெ. * 

 

தசொணிதத்தின் பெயர ்= பசம்ெொல் தசொணிதம்.  

 

நரம்பின் பெயர ்= நொடியுஞ் சிலரயு தமலதயு நரம்தெ.  

 

எலும்பின் பெயர ்= என்ெத்தி யங்கங் கதளவர பமலும்தெ. * 

 

கழியுடலின்முழுபவலும்பின் பெயர ்= கழியுடன் முழுபவலும்பு 

கங்கொள மொகும்.  

 

உடம்பின் பெயர ்= ஆகங் கொத்திரம் யொக்லகதனுவுடல் = பூதியம் 

புணரவ்ு புகல்வியம் விம்மிதத் = ததக மங்க மூரத்்தஞ் சரீரம் = 

விக்கிரகம் பிண்டதமனிபதொக்குக் = கொயங்குரம்லெ கடபமய் 

சடம்புரம் = பூட்சி தொெரம் புற்கல முடம்தெ.  

 

வடிவத்தின் பெயர ்= ெடிவ முருவஞ் சட்டகதமனி = 

வண்ணமுமொகும் வடிவின்பெயதர.  

 

கொலின் பெயர ்= ெததம ெொதஞ் சரணங் கைல்கொல்.  

 

மற்றுங்கொலின் பெயர ்= சலனடி யங்கிரி தொளு மொகும்.  

 



கரட்டின் பெயர ்= ெரதட மிலசத்திரள் கொலடி கரதட.  

 

கலணக்கொலின் பெயர ்= சங்கங்கலணக்கொல். 

 

முைந்தொளின் பெயர ்= சொனுமுைந்தொள்.  

 

பதொலடயின் பெயர ்= குறங்கு வொமங் கவொனூ ருத்பதொலட. 

 

அல்குலின் பெயர ்= கடிதட நிதம்ெ மலரதய யல்குல்.  

 

மற்றும் அல்குலின் பெயர ்= வடிவகலு ெத்தமு மொகுபமன்ெ. 

 

பிருட்டத்தின் பெயர ்= பிருட்டஞ் சகனங் குய்யம்ெொயுரு. . 

 

ஆண்குறியின் பெயர ்= இலிங்கமுங் தகொசமு மொண்குறி யொகும். 

 

பெண்குறியின் பெயர ்= தயொனியும் ெகமும் பெண்குறியொகும். 

 

மற்றும்பெண்குறியின் பெயர ்= பூெ்ெகமும் பெொன்னுஞ் 

சின்னமுமொகும்.  

 

இலடயின் பெயர ்= மத்திம நுசுெ்பிலட மருங்கு மொகும்.  

 

மருங்கின்ெக்கத்தின் பெயர ்= ஒக்கலலமருங்கின் ெக்க மொகும்.  

 

பகொெ்பூழின் பெயர ்= இதலல யிலலஞ்சி நொபியுந்தி = 

தெொகில்பகொெ்பூ ைொகு பமன்ெ.  

 

மலத்தின் பெயர ்= அதமத்தியமலமொம்.  

 

சிறுநீரின் பெயர ்= அமரி சிறுநீ ருவரியுமொகும்.  

 

வயிற்றின் பெயர ்= குக்கி துத்த மடிவயி னுதர = தமொடு சடரம 

கடும் வயிதற.  

 

மொரப்ின் பெயர ்= அகலமுமுரமுமொகமுமொரத்ெ  

 

மற்றும்ெொரப்ின் பெயர ்= மருமமு பநஞ்சு மற்ற தன்பெயதர  

 

முலலயின் பெயர ்= ெதயொதரஞ் சுவரக்்கங் குருக்கணம்ம = 

நகிலந் 



தனங்குயஞ் தசக்லக பகொம்லம = பகொங்லக முலலபயனக் 

கூறெ்ெடுதம  

 

மற்றும்முலலயின் பெயர ்= ெறம்பென் றுலரெ்ெது மெ் பெயரெ்் 

ெொதல  

 

முலலக்கண்ணின் பெயர ்= சிலீமுகஞ் சூசுக மீற்று 

முலலக்கண்தண  

 

லகயின் பெயர ்= கரமத்தம் ெொணி ததொள்லகத் தலமுங்லகதய 

 

முைங்லகயின் பெயர ்= கூரெ்்ெரமுைங்லக  

 

மணிக்கட்டின் பெயர ்= சிலுத்தமணிக்கட்தட  

 

உள்ளங்லகயின் பெயர ்= அங்லக குடங்லக யகங்லக 

யுள்ளங்லக.  

 

விரலின் பெயர ்= அங்குலிவிரலொம்  

 

நகத்தின் பெயர ்= உகிரந்கமொகும் =  

 

ததொளின் பெயர ்= புயமு பமொய்ம்பும் வொகுவுந்ததொதள  

 

கமுக்கட்டின் பெயர ்= வொகு மூலங் லகம்மூலங் கமுக்கட்தட  

 

ததொண்தமலின் பெயர ்= சுவலுஞ்பசகிலுநிகலமுந்ததொண்தமல் 

 

கழுத்தின் பெயர ்= கிரீவங் களதம கில்லங் கந்தரங் = கண்ட 

மிடறுங் கழுத்தொகும்தம  

 

முதுகின் பெயர ்= பவரிந்புறமெரம் பவந்நுமுதுதக  

 

பிடரத்்தலலயின் பெயர ்= சுவலும் பிடரு பமருத்தமுஞ்சிறு 

புறமுங் = கயிலு நிமமும் பிடரத்்தலல யொகும்  

 

கதுெ்பின் பெயர ்= கதெொலங் பகொடிறனு கவுள்கதுெ் ெொகும்  

 

தமொவொயின் பெயர ்= தொடிகட்ட தமொவொயொகும்  

 

மற்றும்தமொவொயின் பெயர ்= சுவுகந்தொை்வொ யொபமனசப்செ்புவர ்



 

முகத்தின் பெயர ்= ஆனனம் வதனந் துண்டம்வத் திரமுகம்  

 

உதட்டின் பெயர ்= ெொலிலக முத்தம் வொயித ழுததட  

 

தமலிதழின் பெயர ்= தமலித தைொட்டம்  

 

கீழிதழின் பெயர ்= கீழிதைதரம்  

 

அண்ணத்தின் பெயர ்= அணரியண்ணம்  

 

ெல்லின் பெயர ்= எயிறுந் தந்தமுந் தசனமும்ெல்தல  

 

மற்றும்ெல்லின் பெயர ்= முறுவலு நலகயு மூரலுமொகும்  

 

நகுதலின் பெயர ்= நகுதற்கு மிலவதய நொமபமன்ெ  

 

எயிற்றின் பெயர ்= எயிற்றின்பெயதர விளிம்பென வியம்பும்  

 

நொக்கின் பெயர ்= நொதவ தொலுத்தொரஞ் சிகுலவ = நொக்கொ பமனதவ 

நவிலெ்ெடுதம  

 

வொயின் பெயர ்= லவெ்புெ் புலனிடமும் ெொங்கரும் வொபயனல் 

 

உண்மிடற்றின் பெயர ்= அணலுண் மிடதற  

 

உண்ணொக்கின் பெயர ்= அண்ணமுண்ணொக்தக  

 

மற்றுமுண்ணொக்கின் பெயர ்= சிறுநொக்பகன்றுபசெ்ெலு மொகும் 

 

கீை்வொய்ெ்புறத்தின் பெயர ்= அணல்கீை் வொய்ெ்புறம்  

 

தமல்வொயின் பெயர ்= அணரி யண்ண தமல்வொய்ெ்புறதம  

 

மற்றும்தமல்வொய்ெ்புறத்தின் பெயர ்= அணதல தமல்வொ யொகலு 

முரித்தத  

 

மூக்கின் பெயர ்= துண்டமு நொசியுங் தகொணமு மூக்தக  

 

பசவியின் பெயர ்= கொது தகள்வி யள்தள சுருதி = கன்னஞ் 

பசவிதய தசொத்திரமொகும்  

 



கண்ணின் பெயர ்= திட்டி விதலொசன தநத்திர நயனந் = 

தொலரயம்ெகம் விழிதய நொட்ட = மக்க தநொக்குச ்சக்குத் திருட்டி = 

ெொரல்வ தகொவி னன்ன ெலவுங் கண்தண  

 

கண்மணியின் பெயர ்= தொலர கண்மணி  

 

கண்ணிலமயின் பெயர ்= விளிம்பிலம யொகும்  

 

புருவத்தின் பெயர ்= புரூரம் பிருகுடி நுதலிலவ புருவம்  

 

மற்றும் புருவத்தின் பெயர ்= புதலும் புகுடியும் பீருவுமொகும்  

 

கழுத்தின் பின்குழியின் பெயர ்= ெனிசல்ச சூலற 

கழுத்தின்பின்குழி  

 

பதொண்லடக்குழியின் பெயர ்= பதொண்லட கில்லந் பதொண்லடக் 

குழிதய  

 

பநற்றியின் பெயர ்= பநற்றி முண்டகமத்தக நுததல = 

யளிகம்ெொலங் குளமில லொடம்  

 

தலலயின் பெயர ்= சிரமுங் கம்முஞ் தசகரமுஞ் பசன்னியு = முடியு 

முத்த மொங்கமு நவிரமும் = உசச்ியுஞ் சிகரமு முண்ட மத்தகமும் = 

மூரத்்தமு முவ்வியுந்தலலபயன பமொழிெ  

 

குடுமியின் பெயர ்= சிமிலஞ் சிக்கஞ்சிலக சிமிகுடுமி  

 

உசச்ியின் பெயர ்= நவிரஞ்சுடிலக சூழி யுசச்ி  

 

ஆண்ெொன்மயிரின் பெயர ்= குஞ்சிபித்லத தயொரிகுைல்கொர ்= 

ெங்கி 

தகசஞ் சுரியல் கதுெ்புத் = தலளநவிர ்பிசச்ஞ்சிலக யொண்ெொன் 

மயிர ் 

 

பெண்ெொன்மயிரின் பெயர ்= குைதல கூலைகுந்தளங்கூந்த = லளக 

தமொதி லயம்ெொல் கதுெ்புச ்= சுருபளொடு விதலொதம் ெரிசொரங் 

தகசஞ் = சுரியல் மரொட்டங் தகொலத குருபளன் = 

றிலனயபெண்ெொன் மயிர ்குரல் கூரல்  

 

ஆண்மயிரக்்கும் பெண்மயிரக்்கும் பெொதுெ் பெயர ்= கதுெ்தெ 

தகசஞ் சுரியல் குைலொண் = மயிரக்்கும் பெண்ெொன் மயிரக்்கு 



முரித்தத  

 

பெண்மயிரம்ுடியின் பெயர ்= பகொெ்புமிஞ்சிகங் பகொண்லட 

தம்மில = முசச்ிசிகழிலகபெண் மயிரம்ுடிெ் பெயர ் 

 

மயிரக்்குைற்சியின் பெயர ்= குந்தளமளகம் 

விதலொதமயிரக்்குைற்சி 

 

குைற்பகொத்தின்பெயயர ்= குந்தளபமன்ெது குைற்பகொத்தொகும் 

 

ஐம்ெொன்முடியின் பெயர ்= கூந்தன் முடிதய குைபலொடு பதொங்கல் 

= வொய்ந்த ெனிசல்ச வொரம்யிரச் ்சுருபளன் = தறந்திலை 

யொரம்ுடிக்கியன்ற லவம்ெொதல  

 

பிறமயிரின் பெயர ்= ஓரி ெங்கி யுலளதய யுதரொமங் = 

தகசமரொட்டம் பிறமயிருங் கிளத்துெ  

 

பசறிமயிரெ்்ெரெ்பின் பெயர ்= சிதரொந்தமு முதரொமமுஞ் 

பசறிமயிரெ்் ெரெ்தெ  

 

ஆண்ெொன் மயிரம்ுடியின் பெயர ்= பின்னகம் ெந்த முடிமுசச்ி 

பகொண்லட = மன்னுஞ் சிகழிலக குைல்சுடிலக பமௌலி = 

யின்னலவ யொண்ெொன் மயிரம்ுடிக் பகய்தும்  

 

சலடயின் பெயர ்= குடிலம் தவணி தகொடீரஞ் சடிலஞ் = 

சலடயின்பெயதர பின்னலுஞ் சொற்றும்  

 

தலலமயிரின் பெயர ்= தலலமயிர ்சிதரொருகம்  

 

நலரமயிரின் பெயர ்= சலரநலர யொகும்  

 

மற்றுநலரமயிரின் பெயர ்= ெலிதபமன்ெது நலரமயிரெ்்ெண்தெ 

 

உறுெ்பின் பெயர ்= அவயவங் கொத்திர மங்க முறுெ்தெ  

 

மற்றுமுறுெ்பின் பெயர ்= சிலனதயமூரத்்தபமன் பறொருவழிச ்

சிவணும்  

 

சந்தின் பெயர ்= கந்துங் பகொளுத்து மூட்டுஞ் சந்தொம்  

 

உடற்றழும்பின் பெயர ்= வடுவசி கசல்ச தசக்லக யங்கிதஞ் 



சுவடு பசதுக்லக தழும்பெனச ்பசொல்லுெ  

 

இலறயின் பெயர ்= பிறங்கு வரிபெொறி வலரயிலற யொகும்  

 

ததமலின் பெயர ்= துத்தி வசந்திலக திதலல சுணங்தக = யுத்திதத 

மறிதனியு முலரக்கும்.  

 

தகொலையின் பெயர ்= ஐயுங்கொசமு மலவமுதிரத்கொலை.  

 

கைலலயின் பெயர ்= அரலல கைலல யொகுபமன்ெ.  

 

பிணத்தின் பெயர ்= அைனமுஞ்சவமுங் குணெமும் பிதரதமும் 

பிணதம கதளெர பமன்னும் பெயதர.  

 

உடற்குலறயின் பெயர ்= யூெமுங் கவந்தமு மட்லடயு முடற் குலற.  

 

சிரமொலலயின் பெயர ்= அழிதலலக்தகொடி சிரமொலலயொகும்.  

 

தலலதயொட்டின் பெயர ்= கெொலம் பவண்டலல தலலதயொ படன்ெ.  

 

ெஞ்சமலவலகயின் பெயர ்= மலநீர ்வொயு பசந்நீர ்கந்தம் = = ெஞ்ச 

மலபமனெ் ெகர லொகும்.  

 

இருெத்லதந்துதத்துவத்தின் பெயர ்= ஐம்பெரும் பூதமுமலவயறி 

வொயிலு = லமம்புல னறியு மவற்றறி லவந்துங் = லககொல் 

குதம்வொய் மொனிடக் குறிபயன் = றொகிய கன்தமந் திரிய லமந்து = 

மனம்புத்தி யொங்கொரஞ் சித்தநொன்கு = கரணமியமொனனுங் 

கொயத்திற் கலமந்த = விருெத் லதந்து தத்துவமொகும்.  

 

ஓரரறிவுயிரின் பெயர ்= உற்றறி புலனபதொன்தற யுலடலமயின் 

மற்லறெ் புல்லுமரனுதமொ ரறிதவ.  

 

ஈரறிவுயிரின் பெயர ்= உற்றறி புலனு நொவு முலடலமயி = 

னட்லடயு நந்தும் தெொல்வ வீரறிதவ.  

 

மூவறிவுயிரின் பெயர ்= உற்றறி புலனொ மூக்கு முலடலமயின் = 

முறபெறு சிதபலறும் ெொதிமூ வறிதவ.  

 

நொலறிவுயிரின் பெயர ்= உற்றறி புலனொ மூக்பகொடு கண்ணும் = 

பெற்றவண்டு பஞண்டொதி நொலறிவின.  

 



ஐயறிவுயிரின் பெயர ்= உற்றறி புலனொ மூக்பகொடு கண்பசவி = 

மக்களு மொவு லமயறி வினதவ.  

 

ஆறறிவுயிரின் பெயர ்= மனதனொ டொறறி வினதர மக்க = 

பளொருசொர ்விலங்கு மதுபெறற் குறித்தத.  

 

இருவலகத்தொதுவின் பெயர ்= இருவலகத் தொது சுதரொணிதஞ் 

சுக்கிலம்.  

 

மூவடிவின் பெயர ்= மூவடிவு பெண்ணொ ணலிபயன பமொழிெ.  

 

முெ்பிணியின் பெயர ்= முெ்பிணி பித்த வொதஞ் சிதலட்டுமம்.  

 

 எண்வலகமணத்தின் பெயர ்= பிரமந் பதய்வம் பிரசொ ெத்திய 

மொரிடங் கொந்தருவ மொசுரமிரொக்கதம் = லெசொசம் மிலவ 

பயண்வலகமணதம 

 

ஐந்தொவது ஆடவரவ்லக முற்றிற்று 

ஆக சூத்திரம்  

= = = = = = = = = = = = = = = 

 

பிங்கலநிகண்டு = பெயரெ்்பிரிவு ெொகம் 

முதலொவது வொன்வலக = சூத்திரம் = . 

இரண்டொவது வொனவர ்வலக சூத்திரம் . 

மூன்றொவது ஐயரவ்லக சூத்திரம் =  

நொன்கொவது அவனிவலக சூத்திரம் = . 

ஐந்தொவது ஆடவரவ்லக சூத்திரம் =  

ஆறொவது அநுதெொகவலக சூத்திரம் =  

ஏைொவது ெண்பிற்பசயலிற்ெகுதிவலக. = 

 

 

பிங்கலநிகண்டு = பெயரெ்்பிரிவு / முதலொவது வொன்வலக (= ) 

சுவரக்்கத்தின் பெயர ்= பெொன்னுலகு, துறக்கம், 

புத்ததளுலகு,விண்ணுலகு, தமலலயுலகு, விசும்பு, மன்னுலகு, 

நொகம், கற்ெம், வொனுலகு, வியனுலகு, தொனம், உவலண, சுவவு, 

சுரரிடம், உயரந்ிலல.  



 

தமதலழுலகத்தின் பெயர ்= பூதலொகம், புவதலொகம், 

சுவரக்்கதலொகம், மொதலொகம், தவதலொகம், பிரமதலொகம், 

சிவதலொகம்.  

 

தமொக்கத்தின் பெயர ்= தகவலம், லகவலம், கதி, சித்தி.  

 

மற்றும் தமொக்கத்தின் பெயர ்= அமுதம், ெரம், சிவம், முத்தி, ஆக  

 

ஆகொயத்தின் பெயர ்= தவணி, விசும்பு, பவளி, உம்ெர,் இடம், 

வொனம், தகொ, விண், மண்டிலம், ஆசினி, மீ, மொகம், கம், விதயொமம், 

புட்கரம், வொன், ககனம், நொகம், மங்குல், குண்டலம், அண்டம், 

உலகம், அம்ெரம், குலை, குடில், அந்தரம், அகலம்.  

 

பவளியின் பெயர ்= பவடி, வயல், பவள்ளிலட, விடியல்.  

 

ெகிரண்டத்தின் பெயர ்= அண்டரண்டம்.  

 

அண்டதகொளலகயின் பெயர ்= கூடம், கடொகம்.  

 

அண்டமுகட்டின் பெயர ்= மூதண்டம்.  

 

அண்டசுவரின் பெயர ்= பித்திலக  

 

திக்கின் பெயர ்= மொதிரம், திலக, திலச, வம்ெல், விசும்பு, ஆலச, 

புலம், உலகு, தகொ, கொட்லட, அரிதம், அம்ெரம், ககுெம்.  

 

எண்டிக்கின் பெயர ்= கிைக்கு, பதன்கிைக்கு, பதற்கு, பதன்தமற்கு, 

தமற்கு, வடதமற்கு, வடக்கு, வடகிைக்கு.  

 

கிைக்கின் பெயர ்= குணக்கு, பூருவம், ஐந்திரம், பிரொசி, 

கீை்த்திலச.  

பதற்கின் பெயர ்= அவொசி, தக்கணம், யொமினியம், பதக்கு, 

சிதவலத, பதன்.  

தமற்கின் பெயர ்= தமக்கு, ெசச்ிமம், குடக்கு.  

 

மற்றுதமற்கின் பெயர ்= வொருணம், பிரத்தியக்கு. ஆக  

 

வடக்கின் பெயர ்= உதக்கு, உதீசி, உத்தரம், பிங்கலம், மதிதிலச.  

 

 திலச நொற்தகொணத்தின் பெயர ்= = அந்தரொளம்  



 

 எண்டிலசெ்ெொலர ்பெயர ்= = இந்திரன், அக்கினி, இயமன், நிருதி, 

வருணன், வொயு, குதெரன், ஈசொனன்.  

 

எண்டிலச யொலனெ் பெயர ்= = ஐரொவதம்,புண்டரீகம், வொமனம், 

குமுதம், அஞ்சனம், புட்ெதந்தம், சொருவபூமம், சுெ்பிரதீெம்.  

 

அட்டமொ நொகெ் பெயர ்= = அனந்தன், வொசுகி, தக்கன், 

கொரக்்தகொடகன், ெதுமன், மொகொெதுமன், சங்கெொலன், குளிகன்.  

 

எண்டிலசதயொனிெ் பெயர ்= = பகொடி, புலக, சிங்கம், நொய், இடெம், 

கழுலத, கொகம்.  

 

கொற்றின் பெயர ்= = அநிலம், வொங்கூை், அரி, ெவமொனன், 

சமீரணன் மருத்து, சதொகதி, சலனன், வொலட, வளி, மொருதம், வொயு, 

தகொலத, வொதம், கூலத, தவற்றலம், கொல், ஒலி, ெவனம், உயிர,் 

கந்ததவொசன், பிரெஞ்சனன், மொெலன், ெரிசனன், ஆசுகன், 

கந்தவொகன், ஊலத, கொலிலி, விண்டு = நீலள = வந்து, உலலவ, 

பகொண்டல், தகொலட.  

 

மற்றுங்கொற்றின் பெயர ்= = நீல்,மொல்,நிைலி;உயிரெ்்பு,கூதிர.் ஆக 

 

ெனிக்கொற்றின் பெயர ்= = கூதிர,்ஊலத,குளிர.்  

 

வடகொற்றின் பெயர ்= = வொலட,வடந்லத.  

 

தமல்கொற்றின் பெயர ்= தகொலட.  

 

கீை்கொற்றின் பெயர ்= = பகொண்டல்.  

 

பதன்றலின் பெயர ்= = மந்தொநிலம், மலயக்கொல், பதன்கொல், 

வசந்தன்.  

 

சுைல்கொற்றின்பெயர.் = = சூலற,வளி.  

 

மற்றும் சுைல்கொற்றின் பெயர ்= = சூறொவளி, சொரிலக. ஆக 

 

தசவொயுவின்வலகெ் பெயர ்= = பிரொணன், அெொனன், உதொனன், 

வியொனன், சமொனன், நொகன், கூரம்ன், கிருகரன், ததவத்ததன், 

தனஞ்சயன். என்றொ எண்ணிலடசப்சொல்.  

 



பிரொணபனன்ெது = இருதயத்தியங்குவது. 

 

அெொனபனன்ெது = * உசச்த்தலத்தில் நிற்ெது. 

* உசச்ம் உசச்ி 

 

உதொனபனன்ெது = நொபியினிலலபெற்றுநிற்ெது. 

 

வியொனபனன்ெது = சரீரமுழுவதும் வியொபித்து நிற்ெது. 

 

சமொனபனன்ெது = கந்தரசக்குழியிற்சந்திலடநிற்ெது. 

 

நொகபனன்ெது = முடக்கலு நீட்டலுங் +கிளக்கலுஞ்பசய்விெ்ெது. 

+ கிளக்கல் = தெசுதல். 

 

கூரம்பனன்ெது = உதரொமம்புளகித்து இலமெ்ெது. 

 

கிருகரபனன்ெது = முகத்திலட நின்று தும்மலுஞ்சினமும் 

பவம்லமயும் விலளவிெ்ெது. 

 

ததவத்தத்தபனன்ெது = ஓட்டமுமிலளெ்பும் வியரத்்தலும் 

விலளவிெ்ெது. 

 

தனஞ்சயபனன்ெது = உயிரக்ளிடத்து நீங்கொத அன்பிலனயுலடய 

நல்லவதரொடு பகொண்ட நட்ெொல் உயிரத்ெொகினும் 

தெொகொதுடலிலன வீக்கித் தலலகிழித்தகல்வது. 

 

சுத்தமருத்துக்களின் பெயர ்= கிைக்கு, பதற்கு, தமற்கு, வடக்கு, 

தமல், கீை், ெலதயொனியுயிர.்  

 

பநருெ்பின் பெயர ்= அைல், உதொசனன், அங்கி ததயு, தைல், வசு, 

உதகவன், தனஞ்சயன், தைலி கனலி, எழுநொ, அனலி, முளரி, 

அனல், எரி, அைலி, கனல், அரி, கருபநறி, சுசி, ஒளி, தெனன், சுடர,் 

சிகி, தசொதி, தூமதகது, வன்னி, சுவலன், ெொவகன், சித்திரெொனு, 

அங்கொரகன், பஞகிழி, தீ, ஆரல்.  

 

வடவொக்கினியின் பெயர ்= வடலவ, தீத்திரள், மடங்கல், ஊழித்தீ, 

கலடயனல், உத்தரம். . 

 

விளக்கின் பெயர ்= சுடர,் தீெம், ஒளி. . 

 

அனற்பெொறியின் பெயர ்= புலிங்கம் . 



 

அனற்றிரளின் பெயர ்= உற்கம், . 

 

கொட்படரியின் பெயர ்= தொவம், வலரயனல்.  

 

 தீக்கலடதகொலின் பெயர ்= அரணி, பஞலிதகொல், பஞகிழி  

 

 புலகயின் பெயர ்= தூமம், அரி, தூெம், ஆவி  

 

 நறும்புலகயின் பெயர ்= நலற, குய், பவடி.  

 

 அக்கினிததவன் பெயர ்= சொததவதொ, லமவொகனன், தீெதி, சித்திர 

ெொனு,தனஞ்சயன், பதன்கீை்த்திலசதயொன்,ததயு, வொயுசகன், 

ெொவகன்  

 

 அக்கினிததவன்ெொரியின் பெயர ்= சுவொகொததவி  

 

 முத்தீயின் பெயர ்= கொருகெத்தியம், ஆகவனீயம், 

தக்கணொக்கினியம்  

 

 ெஞ்சொக்கினியின் பெயர ்= இரொகம், பவகுளி, கொமம், சடம், 

தீெனம்  

 

 நீரின் பெயர ்= ஆலம், சலம், அம், அறல், ெொணி, அெ்பு, ெயம், 

உதகம் வயம், அயம், வொரி, விகடி, புனல், சலிலம், புவனம், 

அளகம், சீவனம், ெொனீயம், சிந்து, ஆம், குசம், வருணம், அம்பு, 

மலை, கவந்தம், கீலொலம், தமகம், அகிலம், தடி, நீரம, ததொயம், 

வொர,் ெதம், கொர,் மொரி, கமலம், ெயசு, கயம், சம்ெரம், கம், புட்கரம், 

சீதம், வசி, தகொ, கொண்டம், கனவிரதம், சீவனீயம், அலர,் நொரம், 

அமுது.  

 

 தமகத்தின் பெயர ்= மொரி, மலை, மஞ்சு, மொசு, கொர,் புயல், கனம், 

பகொண்டல், வொன், தொரொதரம், லம, சீதம், சீவதம், பசல், குயின், 

சீமூதம், எழிலி, பகொண்மூ, விலளவு, முகில், விண், கந்தரம், 

சலதரம், விசும்பு, மங்குல், இலள, மொல், அம்புதம், விண்டு.  

 

 மற்றும்தமகத்தின் பெயர ்= முதிரம், ெதயொதரம், கதம்ெம், 

பமய்ெ்பிரம், அெ்பிரம், ஆயம். ஆக  

 

இடியின் பெயர ்= பவடி, ஒலி, உரும், தகொ, விண்தணறு, அசனி, 

பசல், இகுளி, மடங்கல்  



 

மின்னலின் பெயர ்= சம்லெ, வித்துரு, செலல, தடித்து,சஞ்சலல, 

கனருசி, தடி, ஒளி.  

 

மலையின் பெயர ்= மொரி, வொனம், வருடம்.  

 

பெருமலையின் பெயர ்= ஆசொரம்.  

 

விடொமலையின் பெயர ்= தசொலன, ெனித்தல்.  

 

தலலெ்பெய்மலையின் பெயர ்= தளி, உலற, ஆலி, தலலயல்  

 

மற்றுந்தலலெ்பெய்மலையின் பெயர ்= தசொதகம்.  

 

ஆலொங்கட்டியின் பெயர ்= ஆலி, கதனொெலம்.  

 

மற்றும் ஆலொங்கட்டியின் பெயர ்= கரகம். ஆக 

 

மலைத்துவலலயின் பெயர ்= சிதரம், பிதிர,்சீகரம், சிதர,் தூவல், 

துமிதம், திவலல.  

 

மலைவிடலின் பெயர ்= தூறல், தலலயல்,தசொதகம்.  

 

ஏழுதமகவலகெ் பெயர ்= சம்வரத்்தம், 

ஆவரத்்தம்,புட்கலொவரத்்தம், சங்கொரித்தம், துதரொணம், கொளமுகி, 

நீலவருணம்.  

 

அவற்றுள் ஏழுமலைவலகெ் பெயர ்= மணி, நீர,்பெொன், பூ, மண் 

கல்,தீ.  

 

வருணன் பெயர ்= சலெதி, ெொசதரன், நதிதகள்வன், 

புனற்பசல்வன்.  

 

பவள்ளத்தின் பெயர ்= பிரளயம், நீத்தம், வொரி.  

 

மற்றும்பவள்ளத்தின் பெயர ்= ஓதம், பெருக்கு. ஆக  

 

.ெனியின் பெயர ்= இமம், துகினம், மஞ்சு, சீகொரம்,எமந்தம். 

 

நிலறபுனலின் பெயர ்= வைொறு, பிரொறு, வொரி.  

 



நீந்துபுனலின் பெயர ்= அகொதம்.  

 

பதளிந்தநீரின் பெயர ்= சற்சலம்.  

 

கலங்கனீரின் பெயர ்= = ஆவிலம், கலுழி, உடம்லெ.  

 

நீதரொட்டத்தின் பெயர ்= = தகொலம். ( ) 

 

நீரத்்திலரயின் பெயர ்= = அறல், தரங்கம், அலல, கல்தலொலம்.  

 

மற்றும் நீரத்்திலரயின் பெயர ்= = சிகரம். ஆக  

 

நீரக்்குமிழியின் பெயர ்= = பகொெ்புள்,பமொக்குள்,புற்புதம்.  

 

ஆைநீரின் பெயர ்= = அழுந்து,குண்டு,கயம்.  

 

நீரச்ச்ுழியின் பெயர ்= = உந்தி, சுரியல்.  

 

நுலரயின் பெயர ்= = தெனம், தெ  

 

ெரிதவடத்தின் பெயர ்= = ஊரத்கொள், வட்டம்,மண்டிலம், ெரிதி 

விசயம்.  

 

இந்திரவில்லின் பெயர ்= = வொனவில்.  

 

கொமகொண்டத்தின்பெய்ர ்= இரட்லடவில்.  

 

இருளின் பெயர ்= = அல்,திமிரம், கருள், கருவரி,கசச்ளம், 

அந்தகொரம், துவொந்தம், தமம், நத்தம்,துணங்கறல்.  

 

ெதிபனண்கணவலகெ் பெயர ்= = அமரர,்சித்தர,் அசுரர,் 

லதத்தியர,்கருடர,் கின்னரர,் நிருதரி, கிம்புருடர.் கொந்தருவர,் 

இயக்கர,்விஞ்லசயர,் பூதர,் ெசொசர,்அந்தரர,் முனிவர,் உரகர,் 

ஆகொசவொசியர,் தெொகபூமியர.்  

 

முதலொவது வொன்வலக முற்றிற்று. 

ஆக சூத்திரம் . 

 

இரண்டொவது : வொனவர ்வலக. / பெயரெ்்பிரிவு. 



கணெதியின் பெயர ்= ஏகதந்தன், இலறமகன், ஏரம்ென், 

ஆகுவொகனன், ஐங்கரன், முக்கண்ணன், ெொரெ்்ெதிபுதல்வன், 

ெொசொங்குசதரன், அத்திமுகத்ததொன், அரிதிருமருகன், 

தந்திக்கடவுள், மும்மதன், கங்லகசுதன், விநொயகன்.  

 

சிவன் பெயர ்= அரன், அரூபி, அனந்தன், உருத்திரன், ெரன், 

கலறமிடற்தறொன், ெொரெ்்ெதிபகொழுநன், கொலகொலன், ெசுெதி, 

கண்ணுதல், தொணு, எண்குணன், சங்கரன், நந்தி, ஆதி, சசிதரன்; 

ஐம்முகன்; பினொகி, தசொதி, சம்பு, சூலி, பிஞ்ஞகன், முக்கண்ணன், 

விலடதயொன், முன்னவன், பிறெ்பிலி, நக்கன், சலடதயொன், 

நொயகன், சயம்பு, கொமநொசன், பிதொ, கருணொலயன், ததவததவன், 

திரிபுரொந்தகன், மொனிடதமந்தி, தெதயொடொடி, முத்தன், முதல்வன், 

சுத்தன், தயொகி, தவதமுதல்வன், நொரிெொகன்; ஆலமரக்டவுள், 

ெவன்அநொதி, நீலகண்டன், நிருத்தன், பூததசன், கங்கொதரன், 

மழுவொளி, கெொலி, அங்கணன், லகலலயொளி, கங்கொளன், 

அக்கரவொரத்்ததொன், அைலொடி, தற்ெரன், 

நித்தன், நிமலன், நீறணிகடவுள், யொலனயுரித்ததொன், அமலன், 

ஆனந்தன், 

வொமததவன், மதகசச்ுரன், சதொசிவன், திரியம்ெகன், விமலன், 

சந்திரதசகரன், 

மொலயற்கரிதயொன்; நொதன், எண்தடொளன், ஞொனமூரத்்தி, நம்ென், 

ெகவன், 

வொமன், கிரீசன், வரன், உமொெதி, பூதெதி, புண்ணியன், 

புலித்ததொலுலடதயொன், 

மொததவன், பகொன்லறமொலளயன், பித்தன், ஈசச்ுரன், 

நொசமில்தலொன், இலறவன், ெொசுெதன், குன்றவில்லி, 

ெொண்டரங்கன், ஈசன், ெரமன், பிரொன்.  

 

மற்றுஞ்சிவன் பெயர ்= அந்திவண்ணன், கொமொரி, புரொரி, 

அந்தகொரி, ெரக்்கன். ஆக  

 

சிவனூரத்ிபகொடிவலகெ் பெயர ்= இடெம்.  

 

சிவன்ெலடயின் பெயர ்= ெரசு, சூலம், பினொகவில்.  

 

சிவபனண்குணத்தின் பெயர ்= ெவமின்லம, இறவின்லம, 

ெற்றின்லம, பெயரின்லம, உவலமயின்லம, ஒருவிலனயின்லம, 

குலறவிலறிவுலடலம, தகொத்திரமின்லம.  

 

சிவலனம்முகத்தின் பெயர ்= ஈசொனம், தற்புருடம், அதகொரம், 



வொமம், சத்திதயொசொதம்.  

 

சிவனிருெ்புமுதலியவலகெ் பெயர ்= இருெ்ெது லகலல, தரிெ்ெது 

கங்லக, முடிெ்ெது பகொன்லற, உடுெ்ெது சருமம். 

 

சிவெதநொன்கின் பெயர ்= *தொனொளுலகிருத்தல், தன்ெொடிருத்தல், 

தொனொம் ெதம்பெறல், தொனொகுதல்.  

* இவற்லறச ்சொதலொகமுதலிய முத்திகளொகக்பகொள்க. 

 

சிவபூலசயியல்பின் பெயர ்= சரிலய, கிரிலய, தயொகம், ஞொனம்.  

 

சிவொகமநூற்ெயன் பெயர ்= தரம்ம், அரத்்தம், கொமம், தமொக்கம்  

 

நந்தியின் பெயர ்= எருது, விலட, ஏறு, இடெம், புங்கவம், 

இலறவொகனம், சிவகணமுதல்.  

 

சிவனழித்தமுெ்புரத்தின் பெயர ்= பெொன்மதில், பவள்ளிமதில், 

இருெ்புமதில்.  

 

உலமயின் பெயர ்= ஆரிலய, கொமக்தகொட்டி, அம்பிலக, நொரி, 

சத்தி, நொயகி, பகௌரி, ததவி, சொம்ெவி, தருமசப்சல்வி, மலலமகள், 

சங்கரி, மொதொ, ஐலய, ெலர, உருத்திலர, ெொரெ்்ெதி, அந்தரி, நீலி, 

கன்னி, நிமலி, குமரி, தவதமுதல்வி, விமலல, முக்கண்ணி, 

அமலல, இமயவதி, அயிரொணி, சமயமுதல்வி, தற்ெலர, 

மதனொன்மனி, சிலவ, அம்லம.  

 

மற்றும் உலமயின் பெயர ்= அரனிடத்தவள், சகமீன்றவள், 

ெவொனி, அன்லன, புண்ணியமுதல்வி ஆக 

 

கங்லகயின் பெயர ்= வரநதி, சுரநதி, மந்தொகினி, உலமகரநதி, 

தசமுகநதி, சிரநதி, பதய்வநதி.  

 

முெ்ெத்திரண்டறத்தின் பெயர ்= ஆதுலரக்்குசச்ொலல, 

ஓதுவொரக்்குணவு, அறுசமயத்ததொரக்்குண்டி, ெசுவிற்குவொயுலற, 

சிலறசத்சொறு, ஐயம், தின்ெண்டநல்கல், அறலவசத்சொறு, 

மகெ்பெறுவித்தல், மகவுவளரத்்தல், மகெ்ெொல் வொரத்்தல், 

அறலவெ் பிணஞ்சுடுதல், அறலவத்தூரியம், சுண்ணம், 

தநொய்மருந்து, வண்ணொர,் நொவிதர,் கண்ணொடி, கொததொலல, 

கண்மருந்து, தலலக்பகண்பணய்,பெண்தெொகம், 

பிறரத்ுயரக்ொத்தல், தண்ணீரெ்்ெந்தர,் மடம், தடம், கரவு, 



ஆவுரிஞ்சுதறி, விலங்கிற்குணவு, ஏறுவிடுத்தல், 

விலலபகொடுத்துயிரக்ொத்தல், கன்னிகொதொனம். . 

 

அறுமுகக்கடவுள் பெயர ்= குமரன், பதய்வகுஞ்சரிமணொளன், 

சிலம்ென், முருகன், தசய், பசவ்தவள், கடம்ென், சொமி, 

கொரத்்திதகயன், தசந்தன், குறிஞ்சிக்கிைவன், பசட்டி, 

கொங்தகயன்,பகௌரிலமந்தன், கந்தன், தவலன், வள்ளிதகள்வன், 

விசொகன், தொரகொரி, குகன், சரவணெவன், மயில்வொகனன், 

வன்னிெ்பூக்குமரன், ஆறிருகரத்ததொன், அரிதிருமருகன், குைகன், 

கங்லகலமந்தன், குன்பறறிந்ததொன், அறுமீன்கொதலன், அசுரற் 

றடிந்ததொன், தசவலங்பகொடிதயொன், ததவதசனொெதி, ெொவகி, 

ஆசொன், கலலயறிபுலவன், அரன்மகன், 

யொலனமுகவற்கிலளதயொன்.  

 

 அறுமுகக்கடவுளூரத்ியின் பெயர ்= ஆடு, யொலன, மயில்.  

 

அறுமுகக்கடவுள்ெலடபகொடியின் பெயர ்= ெலடதவல், 

பகொடிதசவல்.  

 

 மொலலயின் பெயர ்= நீெம், பசசல்ச.  

 

 வீரெத்திரன் பெயர ்= உக்கிரன், அைற்கண்வந்ததொன், 

உலமமகன், முக்கணன், தக்கன்தவள்விமுனிந்ததொன், 

ஏகவீரியன், சடொதரன், வில்லி, ஈசன்லமந்தன், 

கணெதிக்கிலளதயொன், ஆயிரமுகத்ததொன், சினம்புளொதனொன், 

ெத்திலரதகள்வன்.  

 

 லவரவன் பெயர ்= கஞ்சுகன், மூவிலலதவதலொன், கொரி, முத்தன், 

தகத்திரெொலன், நிருவொணி, சித்தன், ஞொளியூரத்ி, கெொலி, வடுகன்.  

 

 லவரவ னூரத்ி ெலடயின் பெயர ்= ஊரத்ி, ஞமலி, ெலட,சூலம்.  

 

 ஐயனொர ்பெயர ்= சொதவொகனன், தகொழிக்பகொடிதயொன், சொத்தன், 

பவள்லளயொலன வொகனன், கொரி, பசண்டொயுதன், 

கடனிறவண்ணன், பூரலண தகள்வன், புட்கலல மணொளன், 

ஆரியன், அறத்லதக்கொெ்தெொன், தயொகி, அரிக ரபுத்திரன்.  

 

 ஊரத்ி, கொரிக்குதிலர, பகொடி, தகொழிக்பகொடி. 

 

 மொகொளியின் பெயர ்= குமரி, சண்டிலக, குண்டலி, நீலி, வலலவ, 



லெரவி, பகௌமொரி, மொதரி, மொலய, வீரி, மதங்கி, யொமலள, சூரி, 

பவதொளி, கங்கொளி, தயொகினி, சூலி, சொமுண்டி, தொரகொரி, 

ஆரிலய, ததவி, வல்லணங்கு, ஐலய, அலலகக்பகொடியொள், 

மொலினி, முக்கண்ணி, ெதுலம, எண்தடொளி, யொளியூரத்ி,  

 

 மொகொளியூரத்ிபகொடிெலடயின் பெயர ்= ஊரத்ி, சிங்கம், பகொடி, 

அலலக, ெலட, சூலம். 

 

 இடொகினியின் பெயர ்= வஞ்சனி, மொயவள், வலலவ, இடொகினி.  

 

 தயொகினியின் பெயர ்= சன்மினி, சூரம்கள்.  

 

 ஊரத்ிபகொடியின் பெயர ்= பகொடி, தெய், வொகனம், ஓரி. 

 

 துரக்்லகயின் பெயர ்= அந்தரி, மகிடற்கொய்ந்தொள், ஐலய, 

விந்லத, அம்ெணத்தி, விசலய, எண்தடொளி, மொலுக்கிலளயொள், 

ெகவதி, சயமகள் ெொலலக்கிைத்தி, வீரசப்சல்வி, பகௌரி, 

கொத்தியொயினி, சக்கரொயுதி, அமரி, குமரி, கலலயூரத்ி, சமரி, 

கன்னி, சலய, வொட்ெலடயொள், சூலி, ஆரிலய, நீலி, சண்டிலக, 

தமதித்தலலமிலச நின்றொள், பகொற்றலவ, நொரொயணி.  

 

 துரக்்லகயின் ெலடவொகனத்தின் பெயர ்= ெலட லகவொள்: 

வொகனம்:கலல. 

 

 கொடுகொள் பெயர ்= தமொடி, கொரிதொய், பகொற்றி, மொரி, சூரி, வடுகி 

மூதணங்கு.  

 

 சத்தமொதரக்ள் பெயர ்= பிரமொணி, நொரொயணி, மொதயசுரி, 

பகௌமொரி, வரொகி, உருத்திரொணி, இந்திரொணி.  

 

 சத்தமொதரக்ளூரத்ியின் பெயர ்= பிரமொணிக்கு அன்னம், 

வரொகிக்கு ஏறு. மொதயசுரிக்கு விலட. உருத்திரொணிக்கு அலலக, 

பகௌமொரிக்கு மஞ்லஞ. இந்திரொணிக்குக் களிறு. நொரொயணிக்குக் 

கலுைன்.  

 

 சத்தமொதரக்ள்ெலடயின் பெயர ்= பிரமொணிக்கு தவதம். 

வரொகிக்குத் தண்டு. உருத்திரொணிக்குச ்சூலம். மொதயசுரிக்குெ் 

பினொகம். பகௌமொரிக்கு தவல். இந்திரொணிக்கு வசச்ிரொயுதம், 

நொரொயணிக்குச ்சக்கரம்.  

 



 விட்டுணுவின் பெயர ்= மொதவன், பநடிதயொன், மொயவன், 

சநொரத்்தனன், சீதரன், ெதுமநொென், திருமொல், 

பகொண்டல்வண்ணன், தகொவிந்தன், முகுந்தன், விண்டு, வனமொலி, 

வொமன், வொமனன், திரிவிக்கிரமன், திருமறுமொரெ்ன், தகசவன், 

வரதன், முரொரி, அனந்தன், கொவற்கடவுள், கொகுத்தன், அசச்ுதன், 

அரவலணசப்சல்வன், அறிதுயிலமரந்்ததொன், சக்கரொயுதன், 

சொரங்்கெொணி, கடல்வண்ணன், சலசவிதலொசனன், 

உலகிலனயளந்ததொன்,உலகமுண்தடொன், ெடிமுழுதிடந்ததொன், 

அலகமுலல யுண்தடொன், தொதமொதரன், பசௌரி, மதுசூதனன், ஆதி, 

பீதொம்ெரன், வரொகன், திருமகள்பகொழுநன், பூமிபகொழுநன், 

கண்ணன், உவணவூரத்ி, உவணமுயரத்்ததொன், ெஞ்சொயுதன், 

ெரந்தொமன், ெகவன், பூலவவண்ணன், புணரியிற்றுயின்தறொன், 

பிரமன்றந்லத, பின்லனதகள்வன், சங்கதமந்தி, நொரசிங்கன், 

இருடிதகசன், தசவவதொரன், குறளன், பநடுமொல், வலவன், 

கரிதயொன், உந்திபூத்ததொன், நந்ததகொெொலன், வொசுததவன், 

துளெபமௌலியன், அனந்தசயனன், லவகுந்தநொதன், 

ஆயிரம்பெயதரொன், அரி, மொல், நொரொயணன்.  

 

 மற்றும் விட்டுணுவின் பெயர ்= அருந்தமன். ஆக  

 

 விட்டுணுவினூரத்ிபகொடியின் பெயர ்= கருடன்.  

 

 விட்டுணுவின்ெஞ்சொயுதத்தின் பெயர ்= சக்கரம், தனு, வொள், 

தண்டு, சங்கம். 

 

 அவற்றுள் சக்கரத்தின் பெயர ்= சுதரிசனம்.  

 

 தனுவின் பெயர ்= சொரங்்கம்.  

 

 வொளின் பெயர ்= நொந்தகம்  

 

 தண்டின் பெயர ்= பகௌதமொதகி  

 

 சங்கின் பெயர ்= ெொஞ்ச சன்னியம்  

 

 அரியின்தசொவதொரத்தின் பெயர ்= மசச்ம், கூரம்ம், வரொகம், 

நரசிங்கம், வொமனன், ெரசுரொமன், இரொமன், ெலெத்திரன், 

கண்ணன், கற்கி  

 

 அன்றியுமூலவந்தவதொரத்தின் பெயர ்= சனகன், சனந்தனன், 



சனொதன், சனற்குமொரன், நரநொரொயணன், கபிலன், இடென், 

நொரதன், அயக்ரீவன், தத்தொத்திதரயன், தமொகினி, 

தவள்வியின்ெதி, வியொதன், தன்வந்திரி, பெௌத்தன்,.  

 

 ெலரொம பனொழியமற்ற மூரத்்தங்கலளெ் புத்தபனன்று 

பசொல்லெ்ெடும். 

 

 திருமகளின் பெயர ்= பெொருளின்பசல்வி, பெொறி, அரிெ்பிரிலய, 

மலரம்கள், இந்திலர, மொ, இலக்குமி, கமலல, ஆக்கம், ெதுலம, 

சீததவி, தொக்கணங்கு, இலளயொள், கடற்பிறந்தொள், 

மொறிருமொரப்ினள், மலறத்தலலவி, பசய்யொள், பூமகள்,  

 

ெலெத்திரன் பெயர ்= = இதரவதிபகொழுநன், குண்டலன், 

உதரொகணிதநயன், நீலொம்ெரன்,அலொயுதன், 

அசச்ுதன்முன்தனொன், கொமெொலன், அநந்தன், பவள்லள, 

கொளிந்திமரத்்தனன், ெனந்துசன், முசலி, கருத்துகிலுலடயன், 

ெலததவன். 

 

ெலெத்திரன் ெலடபகொடியின் பெயர ்= = ெலட, கலெ்லெ: பகொடி, 

ெலன.. 

 

கொமன் பெயர ்= = மொன்மகன், மதனன், மகரக்பகொடிதயொன், 

தவனிலொளி, தவள், வசந்தன், அங்கசன், அநங்கன், 

ஐங்கலணக்கிைவன், திங்கட்குலடதயொன், பதன்றற்தறதரொன், 

வனசன், வில்லி, தமொகன்,மலரக்லணதயொன், மதிசகன், 

இரதிகொந்தன், மொரன், மதனொெவன், மதனொசன், மதனொபு, 

மன்மதன் திருமகண் லமந்தன். சம்ெரசூதனன், உருவிலி, 

கடன்முரதசொன், லகதசச்ுரிலகயன், கந்தரெ்்ென். சித்தசன், 

பூவொளி, பூமன், கருெ்புவில்லி.  

 

கொமனூரத்ிபகொடியின் பெயர ்= = வொகனம் பதன்றல்: பகொடி, 

மகரம். 

 

கொமன்வில்கலணயின் பெயர ்= = வில்,கலை: கலண, ஐவலக 

மலர.் 

 

கொமலனங்கலணயின் பெயர ்= = தொமலர, மொம்பூ, அதசொகம், 

முல்லல, குவலள.  

 

அவற்றின்பசயலின் பெயர ்= = பெருமயக்கு. சிந்தொகுலம், 



புணரச்சிக் கிணங்குதல். தமொகனம். சந்தொெம், வசீகரணம்.  

 

அவற்றினவத்லதயின் பெயர ்= = சுெ்பிரதயொகம், விெ்பிரதயொகம், 

தசொகம், தமொகம், மரணம்.  

 

, அவற்றுள் சுெ்பிரதயொகம், தெசொபதொழியொநிலனவு. 

 

விெ்பிரதயொகம் பெருமூசப்சற்ிந்து வருந்துதல். 

 

தசொகம் பவதும்பி யுணவு பவறுத்தல். 

 

தமொகம் அழுதலும் பிதற்றுதலும். 

 

மரணம் உயிரத்சொரத்லு மயங்குதலும். 

 

பிரமன் பெயர ்= = அந்தணன், மலதரொன், அயன், 

நொன்முகத்ததொன், 

 

உந்தியில்வந்ததொன், ஓதிமவொகனன், ெொரதிபகொழுநன், 

ெலடெ்தெொன், ெகவன், ஆரணன், இரணியகருெ்ென், விரிஞ்சன், 

தவதொ, விதொதொ, விதி,சதொனந்தன், தொதொ, பிதொமகன், சம்பு, 

மொன்மகன், எண்கணன், கமலதயொனி, பிரசொெதி, தவதன், கம், 

இலற, சூதன், ெரதமட்டி, திலசமுகன், வொனவர ்முதுவன், தெொதன், 

வரன், குரவன், மண்பெொதுத்தந்லத, அனந்தன், ஞொனன், 

அன்னமுயரத்்ததொன்; இலறவன்; மலறதயொன்.  

 

.பிரமனூரத்ிெலடபகொடியின் பெயர ்= ஊரத்ி, அன்னம்: ெலட 

ெொசம், தண்டம்: பகொடி = மலற. 

 

நொமகள் பெயர ்= ெொரதி, துய்யொள், ெனுவலொட்டி, தவதமுதல்வி, 

பிரொமி, விமலல, வொணி, பவள்லளநிறத்தினள், வொக்கொள், 

நொன்முகன் கிைத்தி, ஞொனத்திலறவி, கொயத்திரி, சொவித்திரி, 

ெொமடந்லத, நூன்மடந்லத, உலகமொதொ, இலசமகள், கலலமகள், 

பவண்டொமலரமகள், கண்ணொள், உயிரத்்துலணவி.  

 

நொமகளூரத்ியின் பெயர ்= பூரம். 

 

இந்திரன் பெயர ்= அமரொவதிதயொன், ஆயிரங்கண்ணன், சதமகன் 

தகொெதி, தெொகி, சங்கிரந்தனன், ெொகசொதனன், 

வசச்ிரெ்ெலடதயொன், தமகவொகனன், விண்முழுதொளி, வொசவன், 



மகவொன், வொனனன், பகௌசிகன், ஆகண்டலன், அயிரொவதன், 

வலொரி, புருகூதன், சக்கிரன், புரந்தரன், மருத்துவன், 

மருதக்கிைவன், வலரசிறகரிந்ததொன், அரி, சசிவல்லவன், 

திருமலிசுவரக்்கன், தவள்விநொயகன், புலவன், தவந்தன், 

புதரொகிதன், சுனொசி, கரியவன் புனிதன், கொண்டொவனன், மொல், 

பவள்லளவொரணன், ததவரத்வந்தன், பெொன்னகரச்ப்சல்வன், 

ஐந்தருநொதன்.  

 

இந்திரன்தறவி பெயர ்= சுந்தரி, சசி, அயிரொணி, புதலொமலச, 

ஐந்தருசப்சல்வி.  

 

இந்திரன்மகன் பெயர ்= சயந்தன்.  

 

இந்திரனகரின் பெயர ்= அமரொவதி.  

 

இந்திரன்யொலனயின் பெயர ்= அயிரொவதம்.  

 

இந்திரன்குதிலரயின் பெயர ்= உசல்சசச்ிரவம்.  

 

இந்திரன்ெலடபகொடியின் பெயர ்= ெலட, வசச்ிரம்:பகொடி, இடி. 

 

இந்திரன்மண்டெத்தின் பெயர ்= சயந்தம்  

 

இந்திரன்மொளிலகயின் பெயர ்= வசந்தம். 

 

ெண்டொரத்தின் பெயர ்= சுதன்மம்.  

 

இந்திரனந்தனவனத்தின் பெயர ்= கற்ெகசத்சொலல.  

 

இந்திரன்தசமநிதிெ் பெயர ்= நவநிதி.  

 

இந்திரன்தகொவின் பெயர ்= கொமததனு.  

 

இந்திரனுணவின் பெயர ்= அமுதம்.  

 

புலனவதின் பெயர ்= கற்ெகமலர.் 

 

அணிவதின் பெயர ்= சிந்தொமணி, சூளொமணி.  

 

நொடகத்தரம்லெயர ்பெயர ்= தமனலக, அரம்லெ, உருெ்ெசி, 

திதலொத்தலம.  



 

ததவரப்ெொதுெ் பெயர ்= வொனவர,் அமுதர,் வரர,் புத்ததளிர,் 

தமலவர,் இலமயவர,் விண்ணவர,் கடவுளர,் அமரர,் புங்கவர,் 

ஐயர,் இதலகர,் விபுதர,் தீரத்்தர,் அசுரரக்்க மித்திரர,் 

உயரந்ிலலதயொர,் சுரர,் உம்ெர,் புலவர,் அண்டர,் முதல்வர,் 

ஆதித்தர,் கவரக்்கர,் பெொன்னுலகுலடதயொர.்  

 

முெ்ெத்துமுத்ததவர ்பெயர ்= ஆதித்தர,் ென்னிருவர:் 

அசச்ுவினிகள், இருவர:் ஈசர,் ெதிபனொருவர:் வசுக்கள் எண்மர.்  

 

அவற்றுள் ஆதித்தரெ்ன்னிருவர ்பெயர ்= லவகத்தன், விவசச்ுதன், 

வொசன், மொரத்்தொண்டன், ெொற்கரன், இரவி, உதலொகெ்பிரகொசன், 

உதலொகசொட்சி, திரிவிக்கிரமன், ஆதித்தன், திவொகரன், 

அங்கிசமொலி  

 

உருத்திரர ்ெதிபனொருவர ்பெயர ்= மொததவன், அரன், உருத்திரன், 

சங்கரன், நீலதலொகிதன், ஈசொனன், விசயன், வீமததவன், 

ெதவொற்ெவன் கெொலி, பசௌமியன்.  

 

அட்டவசுக்கள் பெயர ்= தரன், துருவன், தசொமன், ஆெசல்சவன் 

அனலன், அணிலன், பிரத்தியூசன், பிரெொசன்.  

 

அசச்ுவினிகளிருவொ பெயர ்= அசச்ுவினிததவர.்  

 

கடவுளரப்ெொதுெ் பெயர ்= ெண்ணவர,் ெகவர,் தீரத்்தர,் ெட்டொரகர,் 

புங்கவர.்  

 

பதய்வத்தின் பெயர ்= சூர,் அணங்கு, கடவுள், பதய்வதம், தத, 

புத்ததள், இயவுள்.  

 

சுரரம்களிர ்பெயர ்= அரமகளிர,் சூரரமகளிர,் அரம்லெயர.்  

 

பதய்வெ்பெண் பெயர ்= அணங்கு, சூர,் வஞ்சலன, மொயவள், 

கன்னி.  

 

மூததவியின் பெயர ்= கழுலதயூரத்ி, கொக்லகக்பகொடியொள், முகடி, 

பதௌலவ, கலதி.  

 

மற்றும் மூததவின் பெயர ்= சீரத்கடி, தகட்லட, பகடலணங்கு, 

ஏகதவணி, தசட்லட.  

 



.மூததவியூரத்ி ெலடபகொடியின் பெயர ்= வொகனம் = கழுலத: 

ெலட = துலடெ்ெம்:பகொடி = கொகம். 

 

தருமததவலதயின் பெயர ்= மரகதவல்லி, பூகநிைலினள், 

ெரமசுந்தரி, இயக்கி, ெகவதி; அருகலனத்தரித்தொள், 

அறத்தின்பசல்வி, அம்ெொலிலக.  

 

அருகன் பெயர ்= புண்ணியன், எண்குணன், பெொன்பனயினொதன், 

ெண்ணவன், ெட்டொரகன், முலனவன், அதசொகமரக்டவுள், ெகவன், 

முக்குலடதயொன், அறவொழி தவந்தன், அரியலணசப்சல்வன், 

பூமிலசநடந்ததொன் வரதன், சிதனந்திரன்.  

 

அருகனூரத்ி ெலடயின் பெயர ்= அம்புயம்.  

 

பகொடியின் பெயர ்= கொட்சி, ஞொனம், சீலம்.  

 

புத்தன் பெயர ்= ெொரம்ிலசநடந்ததொன், ெகவன், புங்கவன், 

தருமன், சொந்தன், முலனவன், வொமன், புனிதன், சினன், வரன், 

அறிவன், பிடகன், தெொதிதவந்தன்.  

 

குதெரன் பெயர ்= இருநிதிக் கிைவன், இயக்கர ்தவந்தன், 

வடதிலசத் தலலவன், நரவொகனன், அளலகயொளி, அதிதனச ்

பசல்வன், சீரகத்தொதரொன், லவசச்ிரவணன், அரனுலடத் ததொைன், 

கின்னரரப்ிரொன், மரகதன், புட்ெகவூரத்ி, பிங்கலன், மந்திரி, 

தனெதி.  

 

 குதெரன்வொகனத்தின் பெயர ்= நரவொகனம், புட்ெகத்ததர.்  

 

 இயமன் பெயர ்= இயமன், அரி, அந்தகன், பதன்றிலசக்கிைவன், 

சமன், சண்டன், சண்ென், தருமன், நமன், மறலி, தண்டதரன், 

லசமினி நகதரொன், லவதரணிநதிதயொன், பசங்தகொற்கடவுள், 

நொசவன், நடுவன், கூற்று,  

 

 யமனூரத்ி ெலடயின் பெயர ்= ஊரத்ி, எருலம, ெலட, தண்டு 

ெொசம். 

 

 கொலன் பெயர ்= சண்டன், மறலி, கூற்று, சமன், மடங்கல், கொல், 

மறல்.  

 

 கொலன்ெலடயின் பெயர ்= கணிசச்ி.  



 

 அசுரர ்பெயர ்= தொனவர,் அவுணர,் லதத்தியர,் கண்டகர,் 

தமனிகரெ்தெொர,் தகுவர,் கொரவ்ண்ணர,் ததவரெ்லகவர,் 

திதிபுதல்வர.்  

 

 மொவலியின் பெயர ்= வயிதரொசனன்  

 

 நிருதர ்பெயர ்= நிசொசரர,் சொலகடங்கடர ் 

 

 அரக்கர ்பெயர ்= இரொக்கதர,் *யொதுதொனவர,் நிசொசரர,் 

பிசிதொசனர.்  

*யொது தொனவர ்எனசப்சொல்வலக பசய்து இருபெயரொகக் 

பகொள்ளலும் ஒன்று 

 

 கந்தருவர ்பெயர ்= இயக்கர,் யொதைொர,் கொந்தருவர,் தந்திரர,் 

கின்னரர.்  

 

 வித்தியொதரர ்பெயர ்= விஞ்லசயர,் தகசரர.்  

 

 வித்தியொதரரிடத்தின் பெயர ்= தசணி, விஞ்லசெ்ெதி, தசடி, 

யொணரந்கர.்  

 

 பூதத்தின் பெயர ்= சொதகம், ெொரிடம், குறள், கூளி, சொரதம், 

மதகொதரம், கிருத்திமம், கணம்.  

 

 தெயின் பெயர ்= கடி = தவதொளம் = கழுது = கூளி = பவறி = அலலக 

= பிசொசு = மண்லண மயல் = தசொகு = மருள் = வியந்தரம் = பிதரதம் 

= அைன் = குணங்கு குணெொசி = ெொசம் = சொவு = சவம் = அள்லள = 

குணெம் = பிணம்.  

 

சூரியன் பெயர ்= = இரவி, இனன்,மணி, என்றூை், பசஞ்சுடர,் ெரிதி, 

தததரொன், எல்தலொன், ெொனு, சண்டன், அருக்கன், தெனன் ஆதவன், 

அண்டதயொனி, ஆயிரங்கதிதரொன், கனலி, திவொகரன், கனதலொன் 

ெொற்கரன், அனலி, ஒளிதயொன், அலரி, மொரத்்தொண்டன், தினகரன், 

பசங்கதிர,் அரி, திமிரொரி, அருணன், சூரன், ஞொயிறு, சவிதொ, ெகல், 

ெரக்்கன், பவயிதலொன், ஆதித்தன், விரிசச்ிகன், விதரொசனன், 

விகரத்்தனன், மித்திரன் பவய்தயொன், கதிதரொன், பவஞ்சுடர,் 

தசொதி, ெகலவன், எல்லல, ெதங்கன், ஆதென்,அைலவன், உதயன், 

இருள்வலி, பெொழுது, ெகவன்,சொன்தறொன், 

தவந்தன், தொெநன், தரணி, எல்லி, சொயொெதி, 



ெகதலொன்,விண்மணி, ெனிெ்ெலக, கதிரவன், சுடதரொன், மொலி.  

 

சூரியமண்டிலத்தின் பெயர ்= = விசயம்.  

 

சூரியகிரகணத்தின் பெயர ்= = கரம், தீவிரம், தகொ,கதிர.்  

 

பவயிலின் பெயர ்= = தகொலட, என்றூை், எல், ஒளி.  

 

மற்றும்பவயிலின் பெயர ்= = ஆதவம்.  

 

உதயத்தின் பெயர ்= = விடியல், லவகலற, புலரி.  

 

கழிவுநொளின் பெயர ்= = கொலி, லவகல்.  

 

அந்தியின் பெயர ்= = சந்தி,மொலல, சொயம்,தகொதூழி.  

 

நடுெ்ெகலின் பெயர ்= = மத்தியொனம், நண்ெகல்.  

 

மற்றும் நடுெ்ெகலின் பெயர ்= = உசச்ி, உருமம்.  

 

சொமத்தின் பெயர ்= = யொமம்.  

 

ெகலின் பெயர ்= = எல், திவசம், தினம், திவொ.  

 

அருக்கனூரத்ியின் பெயர ்= = ஒற்லறயொழித்ததர,் பெொற்தறர ் 

 

அருக்கன்தறரெ்்புரவியின் பெயர ்= = ஏை்புரவி.  

 

அருக்கன்தறரெ்்ெொகன் பெயர ்= = அருணன்.  

 

சந்திரன் பெயர ்= = இந்து, சசி,இமகிரணன், தண்சுடர,் உடுெதி, 

தொரொெதி, அம்புலி, அமுதகதிதரொன், சீதன், குரங்கி, விது, நிலவு, 

அல்தலொன், தவந்தன், தண்ணவன், கலலதயொன்,மதி,களங்கன், 

குதெரன்,ஆதலொன், ெனிக்கதிர,்தொனவன், சுதொகரன், 

உடுதவந்தன், பிலற, முயற்கூடு,ெச்ுகதிர,் திங்கள், தசொமன்.  

 

நிலவின் பெயர ்= = சந்திரிலக.  

 

பிலரநிரம்ெலின் பெயர ்= = கலல.  

 

சந்திரனூரத்ியின் பெயர ்= = விமொனம்.  



 

இரவின் பெயர ்= = யொமம், நத்தம், யொமினி, வகுஞ்சம். சொமம். 

கங்குல், நிசொ, நிசி, திமிரம், எல்லி, அல்.  

 

பசவ்வொயின் பெயர ்= = அைலவன், பெௌமன். அங்கொரகன், குருதி 

வக்கிரன், குசன், மங்கலன், ஆரல், உதிரன், அரத்தன், அறிவன், 

அைல், உதலொகிதன், பசந்தீவண்ணன், தசய்.  

 

புதன் பெயர ்= = அருணன், கணக்கன், அறிஞன், சொமன், 

மதிமகன், தமலத, மொல், ததரெ்்ெொகன், புந்தி, தூதன், ெசல்ச.  

 

வியொைன் பெயர ்= = ஆசொன், மந்திரி. ஆண்டளெ்ெொன், பெொன், 

பீதகன், சுரகுரு, பிரகற்ெதிர, சீவன், ததவமந்திரி, சித்தன், 

சிகண்டிசன், அந்தணன், அரசன்.  

 

பவள்ளியின் பெயர ்= = லதத்தியமயந்தரி, சல்லியன், லசத்தியன் 

மலைக்தகொள், சுங்கன். கவி, புகர,் பிரசுரன், ெொரக்்கவன், 

சுக்கிரன், ஒள்ளிதயொன், ெளிங்கு, கொெ்பியன், சிதன், உசனன்.  

 

சனியின் பெயர ்= = கதிரம்கன், நீலன், சொவகன், கொரி, முதுமகன், 

தமற்தகொள், மந்தன், முடவன், பசௌரி, ெங்கு, சந்தில்.  

 

இரொகுவின் பெயர ்= = தமம், கரும்ெொம்பு.  

 

தகதுவின் பெயர ்= = பசம்ெொம்பு, சிகி, பகொடி.  

 

அனந்தன் பெயர ்= = தெொகவதிக்கிலற, தசடன்.  

 

 வொரத்தின் பெயர ்= வொசரம், கிைலம.  

 

 அசச்ுவினியின் பெயர ்= இரலல ஐெ்ெசி யொை் ஏறு தலலநொள் 

புரவி மருத்துவநொள்.  

 

 ெரணியின் பெயர ்= கொடு கிைதவொன் பூதம் அடுெ்பு தொழி தசொறு 

தருமனொள் முக்கூட்டு தெொதம் தொசி.  

 

 கொரத்்திலகயின் பெயர ்= அறுமீன் அங்கிநொள் அளக்கர ்எரிநொள் 

அளகு இறொல் நொவிதன் வொணன் தைல் ஆரல்  

 

 உதரொகிணியின் பெயர ்= சகடு விமொனம் சதி ஊற்றொல் அயனொள் 

லவயம்  



 

 மிருகசீரிடத்தின் பெயர ்= மொை்கு மொன்றலல மொரக்ழி நரிெ்புறம் 

மதிநொள் மும்மீன் ெொலல பவய்தயொன் ஐந்தொனம்  

 

 திருவொதிலரயின் பெயர ்= அரனொள் பசங்லக மூதிலர  

 

 புனரப்ூசத்தின் பெயர ்= அதிதிநொள் கலை ஆவணம் எரி புனரத்ம் 

கரும்பு  

 

 பூசத்தின் பெயர ்= குருநொள் கொற்குளம் பகொடிறு வண்டு 

புணரல்த.  

 

 ஆயிலியத்தின் பெயர ்= அரவினொள் பகௌலவ ஆயில்  

 

 மகத்தின் பெயர ்= தவள்வி, பகொடுநுகம், தவட்டுவன், வொய்க்கொல், 

ஆதிபயழுஞ்சனி பிதிரந்ொள், மொகம், மொசி, எழுவொபயழுஞ்சனி  

 

 பூரத்தின் பெயர ்= இலடபயழுஞ்சனி, எலி, தூரக்்லக, ெகவதி, 

நொள் கலண, நொவிதன்  

 

 உத்தரத்தின் பெயர ்= ெங்குனி, கலடபயழுஞ்சனி, ெொற்குனி, 

மொதனறு, கதிரந்ொள், மொரிநொள்  

 

 அத்தத்தின் பெயர ்= லகம்மீன் லகனி கனலிநொள் ஐம்மீன் 

கொமரம் களிறு  

 

 சித்திலரயின் பெயர ்= பநய்மீன் அறுலவ தநரவ்ொன் ெயறு 

நடுநொள் துவட்டநொள் தசச்ன்  

 

 தசொதியின் பெயர ்= விளக்கு, மரக்கொல், பவறுநுகம், வீை்க்லக, 

துளக்கம், கொற்றினொள்.  

 

 விசொகத்தின் பெயர ்= அனிலநொள், முற்றில், முறம், லவகொசி, 

சுளகு.  

 

 அனுடத்தின் பெயர ்= ெலன, ததள், பெண்லண, புல், தொளி, 

தெொந்லத, மித்திரநொள்.  

 

 தகட்லடயின் பெயர ்= துளங்பகொளி, வல்லொலர, தவதி, எரி, அைல், 

இந்திரனொள், தசட்லட.  

 



 மூலத்தின் பெயர ்= பகொக்கு, ததட்கலட, குருகு, வில், அன்றில் 

ஆனி, அசுரநொள்  

 

 பூரொடத்தின் பெயர ்= உலடகுளம், முற்குளம், மொரி, நீரந்ொள், நீர.்  

 

 உத்திரொடத்தின் பெயர ்= ஆடி, விசச்ுவநொள், கலடக்குளம், ஆனி. 

 

 திருதவொணத்தின் பெயர ்= தசொலன, மொதயொனொள், முக்தகொல், 

சிரவணம், உலக்லக  

 

 அவிட்டத்தின் பெயர ்= கொகெ்புள், வசுக்கணொள், ஆவணி, ெறலவ.  

 

 சதயத்தின் பெயர ்= குன்று, வருணனொள், பசக்கு, சுண்டன், தெொர.்  

 

 பூரட்டடொதியின் பெயர ்= புரட்டொதி, முற்பகொழுங், நொழி, 

ெரதநொள்.  

 

 உத்திரட்டொதியின் பெயர ்= முரசு, பிற்பகொழுங்தகொல், மன்னன் 

நீெம், அறிவனொள்.  

 

 இதரவதியின் பெயர ்= பதொழு, நொவொய், ததொணி, சூலம், ெஃறி 

புருடநொள், கலடமீன்  

 

 அருந்ததியின் பெயர ்= சொலி, வடமீன்  

 

 விடிமீனின் பெயர ்= பவடி.  

 

 வொன்மீனின் பெயர ்= புசச்ம்  

 

 வொன்மீனின்பெொதுெ் பெயர ்= சிதம், ெம், சுக்லக, கணம், உடு, 

தொரலக, ஒளி.  

 

 இரொசியின் பெயர ்= தமடம், இடெம், மிதுனம், கடகம், சிங்கம், 

கன்னி, துலொம், விருசச்ிகம், தனுசு, மகரம், கும்ெம், மீனம் என்னும் 

ென்னிரண்டிரொசிகளுள் மிதுனபமொழிந்த தவலனய விரொசிகட்கு 

அவ்வெ் பெயரக்்குரியன வொய்வரும் பெயரலனத்தும் 

அவ்வவ்இரொசிகட்குக் பகொள்க  

 

 மிதுனத்தின் பெயர ்= யொை், ெொடலவ, இரட்லட, சலவமகள், 

விைவு, தண்டு.  

 



 இரொசியின் பெொதுெ் பெயர ்= இல், ஓலர, ெவனம்  

 

 சூரியசந்திரரக்்குரிய திலசயின் பெயர ்= அருக்கன்றிலச 

கீை்த்திலச, தசொமன்றிலச வடதிலச.  

 

 மூவலகவீதியின் பெயர ்= தமடவீதி, இடெவீதி, மிதுனவீதி, அலவ 

சூரியசந்திரர ்முதலிய கிரகங்கள் சஞ்சரிக்கும் வழி.  

 

 தமடவீதியொவது = இடெம் சிங்கம் முதுனம் கடகம்  

 

 இடெவீதியொவது = மீனம், தமடம், கன்னி, துலொம்  

 

 மிதுனவீதியொவது = தனுசு, மகரம், கும்ெம், விருசச்ிகம்  

 

 இவற்றுள் முற்கூறிய மூன்றிரொசிகளுள் இடெமுதல் விருசச்ிகம் 

ஈறொகத்பதொகுத்த மொதங்களில் சூரியன் முதலிய 

கிரகங்கள்வரும்வழி. 

 

 கொலத்தின் பெயர ்= தெொை்து, பகொன், பெொழுது, பசவ்வி, ஏல்லவ 

தவலல, அலமயம், கொலல, கொல், ெதம்  

 

 கொலநுட்ெத்தின் பெயர ்= கலல, துடி, கணம்., மொத்திலர, பநொடி 

பிதிர,் நுட்ெம், திட்ெம், நிமிடம்.  

 

 கொலவிலரவின் பெயர ்= கணம் மொத்திலர.  

 

.நொழிலகயின் பெயர ்= கடிலக, விகலல, கன்னல், இருத்லத, 

ெதம். நொழி.  

 

நொளின் பெயர ்= அல்கல், திவொ, ெகல், ஆனியம், திவசம், ஏல்லவ, 

எல், லவகல், தினம்.  

 

முன்லனநொளின் பெயர ்= பநன்னல், பநருநல்.  

 

பின்லனநொளின் பெயர ்= பிற்லற,பின்லற.  

 

திதியின் பெயர ்= ெக்கம்.  

 

மொதத்தின் பெயர ்= மதி, திங்கள்.  

 

ஒருகலலவருமதிநொளின் பெயர ்= சினீவொலி.  



 

அமொவொலசயின் பெயர ்= குகு.  

 

முதற்ெக்கத்தின் பெயர ்= நந்லத. அதுவருமொறு , , , நந்லத. 

 

இரண்டொம்ெக்கத்தின் பெயர ்= ெத்திலர' , ,ெத்திலர. 

 

மூன்றொம்ெக்கத்தின் பெயர ்= சலய. , , சலய. 

 

நன்கொம்ெக்கத்தின் பெயர ்= இருத்லத. , , இருத்லத. 

 

ஐந்தொம்ெக்கத்தின் பெயர ்= பூரலண. , , பூரலண. 

 

பூரலணயின் பெயர ்= அனுமதி, ெவ்வம், இலட, உவொ. 

 

கொரக்ொலத்தின் பெயர ்= நவம்.  

 

கூதிரக்ொலத்துக்குங் பகொடும்ெனிக்கொலத்துக்கும் பெயர ்= சிசிரம்.  

 

இளதவனிலின் பெயர ்= மொதவம், வசந்தம், மது.  

 

பகொடியதவனிலின் பெயர ்= தகொலட,சமம், சுசி.  

 

ெருவமும் இருதுவுபமொருபெொருட்கிளவி  

 

அறுவலகெ்ெருவகொலெ் பெயர ்= கொர,்கூதிர,் முன்ெனி, பின்ெனி, 

இளதவனில், முதுதவனில். . 

 

அலவதொம் = ஆவணி, புரட்டொதிகொர,் ஐெ்ெசி, கொரத்்திலககூதிர.் 

மொரக்ழி, லதமுன்ெனி. மொசி, ெங்குனி பின்ெனி. சித்திலர, 

லவகொசி, இளதவனில்*. ஆனிஆடிமுதுதவனில். 

 

அறுவலகயிருதுவின் பெயர ்= வசந்தம்,கிரீடம், வருடம், சரம், 

ஏமந்தம், சிசிரம்.  

 

அலவதொம் = சித்திலர , லவகொசி வசந்தம், ஆனி,ஆடிகிரீடம், 

ஆவணி, புரட்டொதிவருடம், ஐெ்ெசி, கொரத்்திலகசரம், மொரக்ழி, 

லதஏமந்தம்; மொசி, ெங்குனி சிசிரம். 

 

ஆண்டின் பெயர ்= ஆயனம்,சலம, அயனம்,பதய்வதம், வருடம் 

வற்சரம்.  



 

வொை்நொளின் பெயர ்= ஆயூகம், ஆயுள்.  

 

உகமுடிவின் பெயர ்= ஊழி, மடங்கல்.  

 

நொல்வலகயுகத்தின் பெயர ்= கிதரதொ, திதரதொ, துவொெரம், கலி. 

 

அமுதின் பெயர ்= அமரி,சுலத, மருந்து.  

 

பதய்வவுணவின் பெயர ்= சரு, ெலி, நிதவத்தியம், அமுது, அவி. 

 

ஆலகொலவிடத்தின் பெயர ்= கொளகூடம். 

 

ஆன்மொவின் பெயர ்= ெசு, உயிர,் சீவன், புற்கலன், தசதனன், 

இயமொனன்,ஆதன், பசந்து,ஆவி, பூதன், உறவி ,கூத்தன். . 

 

இரண்டொவது வொனவர ்வலக முற்றிற்று. 

தமற்ெடி சூத்திரம் . 

 

மூன்றொவது : ஐயரவ்லக / பெயரெ்்பிரிவு. 

இருடிகள் பெயர ்= = முனிவர,் மொதவர,் இலிங்கிகள், முலனவர,் 

ெடிவர,் உறுவர,் ெண்ணவர,் ஐயர,் அறதவொர,் ததெொதனர,் அறிஞர,் 

அந்தணர,் துறதவொர,் கடிந்ததொர,் தமொனியர,் தயொகியர,் = 

தகொெங்கொய்ந்ததொர,் நீத்ததொர,் பமய்யர,் தொெதர.் ( ) 

 

சத்தவிருடிகளின் பெயர ்= = அகத்தியன், புலத்தியன், அங்கிரொ, 

பகௌதமன், வசிட்டன், கொசிென், மொரக்்கண்தடயன்.  

 

அகத்தியன் பெயர ்= = குறுமுனி, கும்ெதயொனி.  

 

லசவதவெ்ெொதலொர ்பெயர ்= = மொவிரதியர,் கொளொமுகர,் ெொசுெதர.்  

 

நொரயணசமயத்தொர ்பெயர ்= = லவணவர,் ெொகவதர,்.  

 

சமணர ்பெயர ்= = சொவகர,் அருகர,் அமணர.்  

 

சமண்டவத்ததொர ்பெயர ்= = ஆசீவகர,் தொெதர.்  

 

புத்தர ்பெயர ்= = சொக்கியர,் ததரர,் பெௌத்தர.்  



 

புத்ததவத்ததொர ்பெயர ்= = சீவகர.்  

 

.சலடமுடிதயொர ்பெயர ்= = முனிவர,் தொெதர.்  

 

ஒருலமயின் பெயர ்= = இலறயுணரவ்ு.  

 

ஒன்றின் பெயர ்= = வீடுபெறுலக.  

 

இருலமயின் பெயர ்= = இம்லம, மறுலம.  

 

இருவிலனயின் பெயர ்= = புண்ணியம், ெொவம்.  

 

இருவலகத் ததொற்றத்*தின் பெயர ்= = சரம், அசரம்.  

 

இருசுடரின் பெயர ்= = சூரியர,் சந்திரர.்  

 

இருமரபின் பெயர ்= = தொய்வழி, தந்லதவழி.  

 

இருவலகக்கந்தத்தின் பெயர ்= = நற்கந்தம், துரக்்கந்தம்.  

 

இருவலகயறத்தின் பெயர ்= = இல்லலற*ம், துறவறம்.  

 

இருவலகெ்பெொருளின் பெயர ்= = கல்வி,பசல்வம்.  

 

இருவலகக்கூத்தின் பெயர ்= = மொரக்்கம், ததசிகம்.  

 

மும்லமயின் பெயர ்= = *உம்லம, இம்லம, மறுலம.  

*உம்லம கழிபிறெ்பு. 

 

முெ்பெொறியின் பெயர ்= = மனம், வொக்கு, கொயம்.  

 

முசப்சயலின் பெயர ்= = ெலடத்தல், கொத்தல்,அழித்தல்.  

 

முக்கொலத்தின் பெயர ்= = இறந்தகொலம், எதிர ்கொலம், நிகை்கொலம்.  

 

மூவிடத்தின் பெயர ்= = முன்னிலல, ெடரக்்லக, தன்லம.  

 

முக்குற்றத்தின் பெயர ்= = கொமம், பவகுளி, மயக்கம். ( ) 

 

மூவலகபமொழியின் பெயர ்= = உண்லமகூறல், ெழித்தல் புகை்தல். 

( ) 



 

முக்குணத்தின் பெயர ்= = சொத்துவிகம், இரொசதம், தொமதம்.  

 

அவற்றுள்சொத்துவிககுணம் = = ஞொனம், தவம், தமன்லம, 

அருள்,தமொனம், வொய்லம, பெொறுலம, புலனடக்கல்.  

 

இரொசதகுணம் = = தொனம், தவம், தருமம், தெணல், ஞொனம்; கல்வி, 

நலன்,தகள்வி.  

 

தொமதகுணம் = தெருண்டி, நீதிதகடு, உரக்கம், மறதி, பெொய், 

தசொம்பு, ஒழுக்கம் = வழுவுதல், பகொலல, வஞ்சம்.  

 

மூவலகத்தொனத்தின் பெயர ்= முதல், இலட, கலட.  

 

அவற்றுளுத்தமதொனம் = அறத்தொனீட்டிய பெொருலள முக்குற்ற 

மற்ற நற்றவத்ததொலரக் பகொள்பகனெ் ெணிந்து, குலறயிரந்து 

மனமகிை்ந்து பகொடுத்தல். 

 

மத்திமதொனம் = *ஆதுலர,் அந்தகர ்+உருெ்ெலறகள், ‡ஆதர,் 

மொதர,் இவரக்ளுக்குக் பகொடுெ்ெது. 

= = = =  

*ஆதுலர ்இரெ்தெொர,் +உறுெ்ெலறகள் அவயவமிைந்தவர,் ‡ஆதர ்

ெற்றுக்தகொடில்லொதவர,் ஆரவ்ம் விருெ்ெம், 

 

கலடெ்ெடுதொனம் = ஆரவ்ம், புகை், அசச்ம், லகம்மொறு, கொரணம் 

கண்தணொட்டம், $கடெ்ெொடு இவற்லறெ்ெற்றி யீவது. 

= = = =  

$கடெ்ெொடு = முலறலம. 

 

மூவலகெ்ெொவபுண்ணியவைக்கத்தின் பெயர ்= பசய்தல், 

பசய்வித்தல், உடன்ெொடு.  

 

மூவுலகின் பெயர ்= பூமி, அந்தரம், சுவரக்்கம்.  

 

முசச்ுடரின் பெயர ்= சந்திரன், சூரியன், அக்கினி.  

 

திரிகடுகத்தின் பெயர ்= சுக்கு, திெ்பிலி, மிளகு.  

 

திரிெலலயின் பெயர ்= பநல்லி, கடுக்கொய், மிளகு.  

 

நொற்கதியின் பெயர ்= ததவகதி, மிருககதி, மக்கள்கதி, நரககதி. 



 

நொல்வலகதவதத்தின் பெயர ்= இருக்கு, எசுர,் சொமம், அதரவ்ணம்.  

 

நொல்வலகயிழிசப்சொல்லின் பெயர ்= குரலள, கடுஞ்பசொல், 

ெயனில்பசொல். பெொய்பசொல்லல்.  

 

ஆடவரந்ொற்குணத்தின் பெயர ்= அறிவு, நிலர, ஓரெ்்பு, கலடெ்பிடி. 

 

பெண்கணொற்குணத்தின் பெயர ்= நொணம், மடம், அசச்ம், 

ெயிரெ்்பு. 

 

நொல்வலகெ் புண்ணியத்தின் பெயர ்= தொனம், கல்வி, தவம், 

ஒழுக்கம்.  

 

உயிரத்்ததொற்றநொல்வலகயின் பெயர ்= லெ, முட்லட, வியரல்வ, 

நிலம்.  

 

நொல்வலகெ்புலலமயின் பெயர ்= கவி, கமகன், வொதி, வொக்கி.  

 

அவற்றுள் கவியின்வலக = ஆசு, மதுரம், சித்திரம், வித்தொரம், 

என்னு நொற்கவிகலளெ் ெொடுதவொன் கவிஎன்று 

பசொல்லெ்ெடுவொன். 

 

கமகன் வலக = அரும்பெொருலளச ்பசம்பெொருணலடயொகக் 

கொட்டி விவகரிெ்தெொன் கமகன். 

 

வொதிவலக = கொரணமுதமற் தகொளுபமடுத்துக் கொட்டிெ் 

பிறரம்தத்லத மறுத்துத் தன்மதநிறுத்துதவொன் வொதி. 

 

வொக்கிவலக = அறம்பெொருளின்ெம் வீபடனுநொன் குறுதிகலளக் 

தகட்கவும் விரும்ெவும் இனியனவொக விரித்துக் 

கூறுதவொன்வொக்கி. 

 

ஆசுகவிவலக = பெொருள், அடி, ெொ, அணி முதலிய பகொடுத்து 

மற்பறொருவன் ெொடுகபவன்றவுடதன ெொடுவது ஆசுகவி. 

 

மதுரகவிவலக = பெொருட்பசல்வம், பசொல்லொற்றல், பதொலட, 

பதொலடவிகற்ெஞ் பசறியவுருக முதலிய 

வலங்கொரத்ததொடின்தனொலசத் தொயொரொய் தவொரம்னங்கட்கு 

அமுதம் தெொலினிலமெயெ்ெெ் ெொடுவது மதுரகவி. 

 



சித்திரகவிவலக = மொலலமொற்று, சக்கரம், சுழிகுளம், ஏகெொதம், 

எழுகூற்றிருக்லக, கொலதகரெ்பு, கரந்துலற, தூசங்பகொளல், 

வொவன்ஞொற்று, ெொதமயக்கு, ெொவின்புணரெ்்பு, கூடசதுக்கம், 

தகொமூந்திரி, ஓபரழுத்தினம், ஒற்பறழுத்துக்தீரந்்த பவொருபெொருட் 

ெொட்டு, சித்திரெ்ெொ, விசித்திரெ்ெொ, விகற்ெநலட, வினொவுத்தரம், 

சருெ்ெததொெத்திரம், எழுத்துவருத்தனம், இலவ முதலிய 

வற்லறவடநூற் ெரெ்பில்முற்ற ஓதிலவத்த வுதொரணங்கலள 

யொரொய்ந்து விரிவுெடக் கூறியவற்றினியலொல் * மிலறக்கவியில் 

விளக்கிெ்ெொடுவது சித்திரகவி. 

= = = = = = = = = = =  

* மிலறக்கவி = சித்திரகவி. 

 

வித்தொரகவிவலக = மும்மணிக்தகொலவ, ென்மணிமொலல,மறம், 

கலிபவண்ெொ, மடலூரத்ல். இயல், இலச, 

நொடகம்,ெல்வலகக்கவி,கூத்து, கிரீலட, ெொடொண்டத்துலற, 

வகுெ்பும், விருத்தகவிலத யிலவ முதலியவற்லற விரித்துெ் 

ெொடுவது வித்தொரகவி. 

 

நொற்பெொருளின் பெயர ்= அறம்,பெொருள், இன்ெம், வீடு.  

 

நொல்வலகக் தகள்வியின் பெயர ்= கற்றல், தகட்டல், 

*அவ்வழிநிற்றல், †ஒத்தல். ( ) 

= = = = = =  

*அவ்வழிநிற்றல் ெொவலன †ஒத்தல் நிட்லட. ‡லெசொச 

முதலியவற்றின் விரிலவெ் பின்னரக்் கொண்க. 

 

நொனிலத்தின் பெயர ்= முல்லல, குறிஞ்சி, மருதம், பநய்தல்.  

 

நொல்வலகசத்சலனயின் பெயர ்= யொலன, ததர,் ெரி, கொலொள்.  

 

நொல்வலகெ்பெொன்னின் பெயர ்= சொதரூெம், கிளிசச்ிலற, ஆடகம், 

சொம்பூநதம்.  

 

நொல்வலகெ்பூவின் பெயர ்= தகொட்டுெ்பூ, பகொடிெ்பூ, நீரெ்்பூ,புதற்பூ  

 

நொல்வலகெ்புசிெ்பின் பெயர ்= உண்ென, தின்ென, நக்குவன, 

ெருகுவன  

 

நொல்வலகயூறுெொட்டின் பெயர ்= குத்தல், பவட்டல், எய்தல், 

எறிதல்.  



 

நொல்வலகயுெொயத்தின் பெயர ்= சொமம், தெதம், தொனம், தண்டம்.  

 

நொல்வலகநிலலயின் பெயர ்= ‡லெசொசம், ஆலீடம், மண்டிலம், 

பிரத்தியொலீடம்.  

 

ெஞ்செொதகவலகெ் பெயர ்= பகொலல, களவு, கள், குரு நிந்லத, 

பெொய்.  

 

ஐவலகவினொவின் பெயர ்= அறியொன்வினொவல், அறிபவொெ்புக் 

கொண்டல், ஐய மறுத்தல், அவனறிவுதொன்தகொடல்,, பமய்யவற்குக் 

கொட்டல்.  

 

ெஞ்சொங்கவலகெ் பெயர ்= திதி, வொரம், நொள், தயொகம், கரணம். 

 

ெஞ்சசயனவலகெ் பெயர ்= மயிரச்த்சணம், ெஞ்சுபமத்லத, 

வண்ெடொம், அன்னத்தின்றூவி, *வீெ்ெொய்.  

= = = = = = =  

*வீெ்ெொய் = மலரெ்்ெொய். 

 

ெஞ்சவொசவலகெ் பெயர ்= தக்தகொலம், ஏலம், இலவங்கம், 

சொதிக்கொய், கரெ்்பூரம்.  

 

ெஞ்சபூதவலகெ் பெயர ்= நிலம், நீர,் ததயு, வொயு, ஆகொயம்.  

 

ெஞ்சபுலன் ெஞ்தசந்திரியங்களின் வலகெ் பெயர ்= சுலவ, ஒளி, 

ஊறு, ஓலச, நொற்றம், நொ, கண், பமய், பசவி, மூக்கு.  

 

இந்திரியத்தின் பெயர ்= கரணம், பெொறி, வொயில், கந்தம்.  

 

ஐவலகக்குசலவித்லதயின் பெயர ்= எண்ணல், எழுதல், 

இலலகிள்ளல், பூத்பதொடுத்தல், யொை்வொசித்தல்.  

 

ஐவலகபமய்க் குற்றத்தின் பெயர ்= பகொட்டொவி, பநட்லட, 

குறுகுறுெ்பு, கூன்கிலட, நட்டுவிைல்.  

 

ஐவலகவிலரயின் பெயர ்= தகொட்டம், துருக்கம், தகரம், அகில், 

ஆரம்.  

 

ஐவலகத்தந்லதயர ்பெயர ்= அரசன், தலலவன், தந்லத, 

முன்தனொன், குரவன்.  



 

ஐம்ெொல்வலகெ் பெயர ்= ஒருவன், ஒருத்தி, ெலர,்ஒன்று, ெல.  

 

ஐவலகயுணவின் பெயர ்= கடித்தல், நக்கல், ெருகல், விழுங்கல், 

பமல்லல்.  

 

ெஞ்சசத்த கருவிவலகெ் பெயர ்= ததொற்கருவி, பதொலளக்கருவி, 

நரெ்புக்கருவி, கஞ்சக்கருவி, மிடற்றுக்கருவி.  

 

ஐவலக தவள்வியின் பெயர ்= கடவுள்தவள்வி, பிரமதவள்வி, 

பூததவள்வி, மொனிடதவள்வி, பதன்புலத்தொர ்தவள்வி.  

 

ஐவலகத் தொயர ்பெயர ்= ஈன்றதொய், ஊட்டுந்தொய், முலலத்தொய், 

லகத்தொய், பசவிலித்தொய்.  

 

கொன்ெடு திரவியலமந்தின் பெயர ்= அரக்கு இறொல் ததன் மயிற் 

பீலி நொவி.  

 

கடல்ெடு திரவியலமந்தின் பெயர ்= ெவளம் முத்து சங்கு 

ஒக்தகொலல உெ்பு.  

 

நொடுெடு திரவியலமந்தின் பெயர ்= பசந்பநல் பசவ்விளநீர ்

சிறுெயறு, கரும்பு வொலை.  

 

நகரெ்டு திரவியலமந்தின் பெயர ்= கண்ணொடி பித்தன் 

கருங்குரங்கு யொலன தவந்தன்  

 

மலலெடு திரவியலமந்தின் பெயர ்= அகில் மிளகு தகொட்டம் 

தக்தகொலம் குங்குமம்  

 

ஆறங்கத்தின் பெயர ்= மந்திரம் வியொகரணம் நிகண்டு 

சந்ததொபிசிதம் நிருத்தம் தசொதிடம்  

 

நன்னொட்டலமதியறு வலகெ் பெயர ்= பசல்வம் விலளயுள் 

ெல்வளம் பசங்தகொல் குறும்பின்லம பிணியின்லம  

 

தெொகபூமியறு வலகெ் பெயர ்= ஆதியரிவஞ்சம் நல்லரிவஞ்சம் ஏ 

மதவஞ்சம் இரணவஞ்சம் ததவகுருவம் உத்தரகுருவம்  

 

உட்ெலகயொறின் பெயர ்= கொமம் குதரொதம் தமொகம் உதலொெம் 

மதம் மொசச்ரியம்  



 

அறுவலகசச்ுலவயின் பெயர ்= தித்தித்தல் கூரத்்தல் துவரத்்தம் 

கொரத்்தல் லகத்தல் புளித்தல்  

 

அறுவலகெ்புறசச்மயத்தின் பெயர ்= உலகொயதம் புத்தம் சமணம் 

மீமொஞ்லச ெொஞ்சரொத்திரம் ெொட்டொசொரியம்  

 

உட்சமயமொறின் பெயர ்= லவரவம் வொமம் கொளொமுகம் மொவிதம் 

ெொசுெதம் லசவம்  

 

பெரிதயொபரழுவலகெ் பெற்றியின் பெயர ்= அறம் பெொருள் 

இன்ெம் அன்பு பெொறுலம புகை் மதிெ்பு  

 

எழுவலகத் தொதின் பெயர ்= இரதம் உதிரம் என்பு ததொல் 

தலசமூலள சுக்கிலம்  

= = = = = = =  

*பெற்றி தன்லம 

 

எழுவலக நதியின் பெயர ்= கங்லக, யமுலன, நருமலத, 

சரசச்ுவதி, கொவிரி, குமரி, தகொதொவரி  

 

எழுவலக நரகத்தின் பெயர ்= பெருங்களிற்றுவட்டம், 

பெருமணல்வட்டம், எரிெரல்வட்டம், அரிெலடவட்டம், 

புலகவட்டம், பெருங்கீை்வட்டம், இருள்வட்டம்  

 

எழுவலகெ் பிறெ்பின் பெயர ்= *தத, மொ, தொெரம், ெறலவ, மக்கள், 

ஊரவ்ன, நீரவ்ொை்வன  

*தத = பதய்வம். மொ = மிருகம் 

 

எழுவலகதயொனிதெத விரிவின் பெயர ்= ததவர ்ெதினொன்கு 

நூறொயிரம், மக்கபளொன்ெது நூறொயிரம், தொெர 

மிருெதுநூறொயிரம், ஊரவ்ன ெதிபனொருநூறொயிரம், நீரவ்ொை்வன 

ெத்துநூறொயிரம், விலங்கு ெத்துநூறொயிரம், புள் ெத்துநூறொயிரம் 

ஆக பவண்ெத்தினொன்கு நூறொயிரம். 

 

அவற்றுட்டன்லனயறிந்தவரறியொத வரின் பெயர ்= 

தன்லனயறிந்தவர ்= சொயுத்தியத்தர.் தன்லனயறியொதவர ்= 

பிறெ்தெொர.் 

 

நொட்தடை்குற்றத்தின் பெயர ்= †பவட்டில் கிளி நொவொய் ஏனம் 



பதொட்டியர ்கள்வர ்பெரும்புயல்  

† விட்டில் எனவும் வைங்கும் 

 

அட்டமூரத்்தவலகெ் பெயர ்= ெொர ்நீர ்ததயு வொயு ஆகொயம் 

சூரியன் சந்திரன் இயமொனன்  

 

அட்டமொசித்தியின் பெயர ்= அணிமொ மகிமொ கரிமொ இலகிமொ 

பிரொத்தி பிரொகொமியம் ஈசத்துவம் வசித்துவம்  

 

அட்டொங்கதயொகத்தின் பெயர ்= இயமம் நியமம் ஆதனம் 

பிரொணொயொமம் பிரத்தியொகொரம் தொரலண தியொனம் சமொதி  

 

அவற்றுனியமம்ஆவது = பகொல்லொலம பமய்ம்லமகூறல் 

கள்ளொலம பிறரப்ெொருட்கொதலின்லம இந்திரியமடக்கல்  

 

நியமம்ஆவது = தவம் பசௌசம் தத்துவநூதலொரத்ல் பெற்றது 

பகொண்டுமகிை்தல் பதய்வம்வழிெடல்  

 

ஆதனம்ஆவது = ெத்திரம் தகொமுகம் ெங்கயம் தகசரி சுவத்திகம் 

சுகொதனம்  

 

பிரணொயொமம்ஆவது = பிரொணவொயுலவயிதரசக பூரககும்ெகஞ் 

பசய்தல் 

 

பிரத்தியொகொரம்ஆவது = சீவவுெொதிலய நீக்கிெ் 

பிரெஞ்சவுெொதிலயச ்சிவபசொரூெமொகெ் ெொரத்்தல் 

 

தொரலண ஆவது = முைங்கொல், குதம், இதயம், கண்டம், 

கெொலமொகிய இத்தொனங்களிற் பிருதிவி முதலிய 

ெஞ்சபூதங்கலளபயொடுக்கி, அத்தொனங்களில் பிரமன் முதலிய 

ெஞ்சமூரத்்திகலளயும் ெொவித்தல். 

 

தியொனம் ஆவது = ஐம்புலத்லதயும் அந்தக் கரணத்லதயுமடக்கிச ்

சிவதயொகஞ் தசரத்ல். 

 

சமொதி ஆவது = ஆதொரதரிசனத்லதயும் நிரொதொர தரிசனத்லதயுங் 

கடந்து மீதொனத்துநிற்றல். 

 

எண்வலகக் கொட்சியின் பெயர ்= அறத்லத ஐயெ்ெடொது பசய்தல், 

அவொசிறிது மில்லொலம, உவரெ்்பில்லொத அறிவுலடலம, 



மூடமறுத்தல், மிகவும் ெழிமறுத்தல், அழிந்ததொலரநிறுத்தல், 

அறத்லதவிளக்கல், அறுசமயத்தவரக்் கன்பு.  

 

அருகன்எண் குணத்தின் பெயர ்= அநந்தஞொனம், அநந்ததரிசனம், 

அநந்தவீரியம், அநந்தசுகம், நொமமின்லம, தகொத்திரமின்லம, 

ஆயுவின்லம, அழியொவியல்பு  

 

எண்வலகக் குற்றத்தின் பெயர ்= ஞொனொவரணியம், 

தரிசனொவரணியம், தவதநீயம், தமொகநீயம், ஆயுநொமம், 

தகொத்திரநொமம், கொயவந்தரொயம், வொயுவந்தரொயம்.  

 

அட்டமங்கலத்தின் பெயர ்= கவரி, நிலறகுடம், கண்ணொடி, 

ததொட்டி, முரசு, விளக்கு, ெதொலக, இலணக்கயல்.  

 

சிறெ்பில்லொ எண்வலகெ் பெயபரசச்த்தின் பெயர ்= *சிதடு, 

உறுெ்பில் ெண்டம், கூன், குறள், ஊலம, பசவிடு !மொ, #மருள்.  

* சிதடு = குருடு, ! மொ மிருகத்தன்லம # மருள் உறுெ்புமயக்கம். 

 

அட்டகிரியின் பெயர ்= இமயம், மந்தரம், லகலல, விந்தம், நிடதம், 

ஏமகூடம், நீலம், கந்தம்.  

 

அட்டகணிதத்தின் பெயர ்= *சங்கலிதம், !விெகலிதம், # குணனம், 

$ெொகொரம், % வரக்்கம், வரக்்கமூலம், &கனம், கனமூலம்.  

* சங்கலிதம் = கூட்டல், ! விெகலிதம் = கழித்தல், # குணனம் = 

பெருக்கல், 

$ ெொகொரம் = ெங்கிடல், % வரக்்கம் = சமமொகியஈபரண்ணின் 

பெருக்கம், 

& கனம் = சமமொகிய மூபவண்ணின் பெருக்கம். 

 

அட்டெரிசத்தின் பெயர ்= தட்டல், ெற்றல், தடவல், தீண்டல், தல், 

பவட்டல், கட்டல், ஊன்றல்.  

 

நவமணியின் பெயர ்= லவரம், முத்து, மொணிக்கம், ெவளம், 

மரகதம், தகொதமதகம், லவடூரியம், நீலம் , புருடரொகம்.  

 

நவபுண்ணியத்தின் பெயர ்= எதிரப்கொளல், ெணிதல், இருத்தல், 

கொல்கழுவல், அருசச்ித்தல், தூெங்பகொடுத்தல், தீெங்கொட்டல், 

அருசுலவ யுண்டியலமந்ததொரக்் குதவுதல், புகை்தல்.  

 

நவதொரலணயின் பெயர ்= நொம தொரலண, வசச்ிர தொரலண, 



மொயொ தொரலண, சித்திர தொரலண, சத்த தொரலண, வத்துத் 

தொரலண, சதுரங்க தொரலண, பசய்யுட்டொரலண, 

நிலறவுகுலறயொகிய பவண்பெொருட்டொரலண  

 

நவதொளத்தின் பெயர ்= சமதொளம், அருமதொளம், அடதொளம், 

ெடிமதொளம், சயதொளம், மட்டியதொளம், விடதொளம், நிவரத்தொளம், 

துருவ தொளம்  

 

நொடகநவரதெ் பெயர ்= சிங்கொரம் வீரியம் பெருநலக கருலண 

இபரௌத்திரம் குற்லச சொந்தம் அற்புதம் ெயம்  

 

சிற்ெத்பதொழிலின் ெத்துறுெ்பின் பெயர ்= கல் உதலொகம் பசங்கல் 

மரம் மண் சுலத தந்தம் வண்ணம் கண்டசருக்லக பமழுகு  

 

உயிரத்வதலன ென்னிரண்டின் பெயர ்= அனல், சீதம், வொதம், 

அசனி, புனல், ஆயுதம், விடம், மருந்து, ெசி, தொகம், பிணி, 

முனிவறொலம 

 

ெதிபனண்யொகங்களின் பெயர ்= தசொதிட்தடொமம், 

அங்கிட்தடொமம், உத்தியம், தசொடசீ, வொசதெயம், அத்திரொத்திரம், 

தசொமயொகம், சொதுர ்மொசியம், ெவுத்திரதமதம், பசௌத்திரொமணி, 

புண்டரீகம், அங்கிசயன், இரொசசூயம், அசச்ுவதமதம், 

விசச்ுவதித்து பிரமதமதம், பிரணவதமதம் ெசுெந்தம்  

 

ெதிபனண் புரொனணங்களின் பெயர ்= * மசச்ம், கூரம்ம், வரொகம், 

வொமனம், ெதுமம், லவணவம், ெொகவதம், பிரமம், லசவம், 

இலிங்கம், பெௌடியம், நொரதீயம், கொரூடம், பிரமலகவரத்்தம், 

கொந்தம், மொரக்்கண்தடயம், ஆக்கிதனயம், பிரமொண்டம்  

= = = = = = = = = = = = = = = =  

*மசச்ம் ெதினொலொயிரங்கிரந்தம், கூரம்ம் ஆறொயிரங்கிரந்தம். 

வரொகம் இருெத்துநொலொயிரங்கிரந்தம். வொமனம் 

ெதினொலொயிரங்கிரந்தம். 

ெதுமம் ஐம்ெத்லதயொயிரங்கிரந்தம். லவணவம் 

ஆறொயிரங்கிரந்தம். 

ெொகவதம் ெதிபனண்ணொயிரங்கிரந்தம். பிரமம் 

ெதினொயிரங்கிரந்தம். 

லசவம் இருெத்துநொலொயிரங்கிரந்தம். இலிங்கம் 

ெதிதனொரொயிரங்கிரந்தம். 

பெௌடியம் முெ்ெத்ததொரொயிரங் கிரந்தம். நொரதீயம் 

இருெத்லதயொயிரங்கிரந்தம். 



கரூடம் ஆறொயிரங்கிரந்தம். பிரமலகவரத்்தம் 

ென்னீரொயிரங்கிரந்தம். 

கொந்தம் = இலட்சங்கிரந்தம். மொரக்்கண்தடயம் 

முத்ெத்தீரொயிரங்கிரந்தம். 

ஆக்கிதனயம் எண்ணொயிரங்கிரந்தம். பிரமொண்டம் 

ென்னீரொயிரங்கிரந்தம் 

 

உெ புரொணம் ெதிபனட்டின் பெயர ்= நொரசிங்கம், சநற்குமொரம், 

நொரதீயம், சிவதன்மம், துருவொசம், நந்திதகசச்ுரம், அவுசனம், 

கொளிகம், வொருணம், சொம்தெசம், ெரொசுரம், ெொரக்்கவம், கொபிலம், 

மொனவம், வொசிட்டலலங்கம், சவுரம், மொரீசம், பிரமொண்டம் 

 

தருமநூல் ெதிபனட்டின் பெயர ்= மநு, அத்திரி, விட்டுணு, 

வொசிட்டம், யமம், ஆெத்தம்ெம், யொஞ்ஞவற்கியம், ெரொசரம், 

ஆங்கீரசம், உசனம் கொத்தியொயனம், சமவரத்்தம், வியொசம், 

பிரகற்ெதி, சங்கலிதம், சொதொன்மம், பகௌதமம், தக்கம்.  

 

யொக்லகயின் ெதிபனண்குற்றத்தின் பெயர ்= ெசி, 

நீரத்வட்டல்,ெயம், பவகுளி, *உவலக, †தவண்டல், நிலனெ்பு, 

உறக்கம், நலர, தநொய்ெடுதல், மரணம், பிறெ்பு, மதம், இன்ெம், 

அதிசயம், வியரத்்தல், ‡தகதம் §லகயறவு.  

= = = = = = =  

*உவலக = மகிை்கூரத்ல் †தவண்டல் = குலறயிரத்தல் ‡தகதம் = 

துன்ெம் § லகயறவு = பசயலறுதல். 

 

மூன்றொவது ஐயரவ்லக முற்றிற்ற்ு 

ஆக சூத்திரம் 

 

நொன்கொவது : அவனிவலக / பெயரெ்்பிரிவு 

மண்ணுலகின் பெயர ்= அவனி, லவயம், அகலிடம், கொசினி, 

புவனி, புடவி, பூதலம், பூமி, புவனம், ெடி, புவி, பெொழில், பூசகம், 

தமதினி, தலர, தொலம், சொந்லத, யுகம், ெொர,் தரணி, உதலொகம், 

தொரணி, தலம், நீரவ்லரெ்பு, தரொதலம், மகொதலம், நிலம், பிருதிவி 

தரம், நிலல, ஞொலம், அசலல, பூவலயம், அளக்கர,் மண்டலம், 

ெவனம், அகம், நடு ெொலம், விபுலம், தகொத்திலர, குவலயம், கு 

தகொ, தநமி, தொத்திரி, தவலொவலயம், தரித்திரி, திலண, மகி, 

சக்கரம், பெொலற, நகம், ெொரி, வசுந்தலர, வசுமதி, வசுலத  

 



 மற்றும் மண்ணுலகின் பெயர ்= பூதியம் அகிலம் புலர ெொரம்  

 

 நவகண்டத்தின் பெயர ்= வடெொல்வி, ததகம், பதன்ெொல்விததகம், 

கீை்ெொல்விததகம், தமல்ெொல்விததகம், வடெொலிதரவதம், 

பதன்ெொலிதரவதம், வடெொற்ெரதம், பதன்ெொற்ெரதம், 

மத்திமகண்டம்  

 

 பூவலயத்தின் பெயர ்= பூதகொளம் பூகண்டம்  

 

 எழுதீவின் பெயர ்= நொவல் இறலி கிரவுஞ்சம் குலச இலவம் 

பதங்கு புட்கரம்  

 

 ஏை்பெொழிலின் பெயர ்= ஏை்பெருந்தீவு  

 

 கீதைழுலகின் பெயர ்= அதலம் விதலம் சுதலம் நிதலம் தரொதலம் 

ரசொதலம் ெொதலம்  

 

 நரகத்தின் பெயர ்= நிரயம் ெவரக்்கம் கும்பி புலவு ஊை்த்தல் 

அெரம் அள்ளல் அளறு அததொகதி ெொவம் துவொந்தம் அருஞ்சிலற 

இருள் 

 

ஏழு நரகங்களின் பெயர ்= கூடசொலம் கும்பிெொகம் அள்ளல் அ 

ததொகதி ஆரவ்ம் பூதி பசந்து  

 

 நொட்டின் பெயர ்= லெதிரம் மண்டிலம் ெொடி ததயம் தண்ணலட 

நீவரம் தகொட்டம் சனெதம் சும்லம அகலுள் கண்டம் ஏணி 

இரொசச்ியம் உலகு  

 

 உலகின் பெொதுெ் பெயர ்= புவனம் நொடு பெொழில் தலம் புடவி 

ெவனம் இரொசச்ியம்  

 

 கொசியின் பெயர ்= வொரொணொசி  

 

 கொஞ்சியின் பெயர ்= கசச்ி  

 

 சிதம்ெரத்தின் பெயர ்= மன்றம்  

 

 திருவொரூரின் பெயர ்= கமலல  

 

 உலறயூரின் பெயர ்= தகொழி  

 



 மதுலரயின் பெயர ்= கூடல்  

 

 கருவூரின் பெயர ்= வஞ்சி  

 

 கடொரத்தின் பெயர ்= கொைகம்  

 

 சிங்களத்தின் பெயர ்= ஈைம்  

 

 மிதிலலயின் பெயர ்= விததலக  

 

 அவந்திநகரின் பெயர ்= உஞ்லச  

 

 அரித்துவொரத்தின் பெயர ்= மொயொபுரி  

 

 கொவிரிெ்பூம்ெட்டினத்தின் பெயர ்= கரகநதி புகொர ் 

 

 புரத்தின் பெயர ்= புரம்  

 

 தசரியின் பெயர ்= ெொடி  

 

 முலனதமற்பசொன்தறொருலறெதியின் பெயர ்= ெொசலற.  

 

 ஊரின் பெயர ்= பூக்கம் தகடகம் பூரியம் பூண்டி ெொக்கம் புரி பகடி 

ெதி நகர ்சும்லம தசரி மண்டிலம் தசரவ்ு குெ்ெம் கொடு குடிக்கொடு 

தவலி அகலுள் லவெ்பு கிரொமம் வசதி அருெ்ெம் ஆதரம் இல்லிடம் 

புகடலிம் புரம் ெொழி நத்தம் தகொசரம் ஒக்கம் உலறயுள் இருக்லக  

 

 சிற்றூரின் பெயர ்= தெடு குடி தண்ணலட ெட்டு பநொசச்ி ெள்ளி  

 

 நிலத்தின் பெயர ்= மொ திலண தவலி  

 

 மற்றும்நிலத்தின் பெயர ்பூ  

 

 வழியின் பெயர ்= அதர ்அயனம் ஆறு அலடவு ெதலவ வதி 

அத்தம் மொரக்்கம் கடலவ கிறி நலட தெொக்கு இடலவ தொரி தொலர 

இயலவ பதரு ஒழுக்கம் பசெ்ெம் சுரம் சரி பநறி பசலவு தரங்கு 

ெட்டம் வனம் கொல் ெதம் வட்லட வகிர ்வொரி  

 

 அருபநறியின் பெயர ்= அத்தம் கடம் சுரம்  

 

 யொலனபசல்வழியின் பெயர ்= தண்டம்  



 

 இழிந்ததறும் வழியின் பெயர ்= ெடுகர ் 

 

 சிறுவழியின் பெயர ்= விடங்கர ் 

 

 நீள்வழியின் பெயர ்= அளக்கர ் 

 

 கவரவ்ழியின் பெயர ்= கவலல  

 

 முதுவரம்புவழியின் பெயர ்= மஞ்சில்  

 

 புதுவரம்புவழியின் பெயர ்= மரிசி  

 

 ெள்ளத்தின் பெயர ்= பஞள்ளல் தொை்வு ெடுகர ்அவல் குழி இழிவு 

ெயம்பு  

 

 தமட்டின் பெயர ்= உயரந்ிலம், திடர,் சுவல், ஓங்கல், திட்லட, 

மிலச, தமொடு  

 

 சிறுதிட்லடயின் பெயர ்= ெொலற தமடு முரம்பு ெதுக்லக  

 

 குெ்லெதமட்டின் பெயர ்= கரு குலவ பகொம்லம திடர ் 

 

 நடுவின் பெயர ்= நனந்தலல நொெ்ெண் மத்தியம் நள் ஒத்தல்நொ 

அணவு இலட கூலை  

 

 ஐந்திலணயின் பெயர ்= குறிஞ்சி ெொலல முல்லல மருதம் 

பநய்தல்  

 

 அவற்றுள் குறிஞ்சிநிலத்தின் பெயர ்= புறணி துருக்கம் புறவம் 

வன்ெொல் குறும்பெொலற புறம்ெலண  

 

 மலலயின் பெயர ்= விலங்கல் சயிலம் விண்டு பவற்பு சிலம்பு 

சிமயம் சிகிரி சிதலொசச்யம் பெொருெ்பு பெொங்கர ்பெொலற தகொ 

பூதரம் ெருெ்ெதம் ெதலல ெறம்பு ெொதவம் அத்திரி நகம் அடுக்கல் 

நவிரம் குத்திரம் குவடு தகொத்திரம் குன்று தொணு அசலம் சொனு 

தமரு ஓதி வீரம் கிரி கொண்டம் ஓங்கல் பீலி திகிரி அரி பிறங்கல் 

மொதிரம் கல் வலர பெொகுட்டு தரணி சிமிலம் லசயம் ெத்திரம் 

தவதண்டம் இரவி தமதரம் சொரல் பெொற்லற நொகம் சிலல தெொதி  

 

 சிறுமலலயின் பெயர ்= குன்று பெொற்லற குவடு குறும்பெொலற 



இறும்பு  

 

 மலலெ்ெக்கத்தின் பெயர ்= சொரல் சரி கடம் தடம்சொனு வொரம் 

நிதம்ெம்  

 

மலலமுகட்டின் பெயர ்= குவடு, தகொடு, கூடம், பகொடுமுடி, சிகரம், 

மலலயம், தசண்.  

 

ெொலறயின் பெயர ்= அலற.  

 

துறுகல்லின் பெயர ்= பெொலற.  

 

விடரின் பெயர ்= விடர,் கல்லலள.  

 

கற்ெொழியின் பெயர ்= கொண்லட.  

 

கீைலறயின் பெயர ்= பிலம்.  

 

மலலமுலையின் பெயர ்= முடுக்கர,் கந்தரம், பிலம்,குலக, குகரம், 

கற்புலை, நிகுஞ்சம், வங்கு.  

 

பெருங்கல்லின் பெயர ்= தகளிதம்.  

 

சிறுகல்லின் பெயர ்= உெலம். . 

 

திரண்டகல்லின் பெயர ்= உலங்கு, குண்டு, உலம்.  

 

எழுமலலயின் பெயர ்= லகலல, இமயம், மந்தரம், விந்தம், 

நிடதம், ஏமகூடம், நீலகிரி.  

 

இமயமலலயின் பெயர ்= பூதரம், ஆதிமலல, பெொன்மலல, 

சிமயம், ஏமந்தொசலம்.  

 

மற்றுமிமயமலலயின் பெயர ்= தமரு,புள்ளிமலல.  

 

மகதமருவின் பெயர ்= ததவரொலயம், பெருமலல, வடமலல, 

மூவொமலல, மந்தரம், பெொன்மலல. . 

 

லகலொயகிரியின் பெயர ்= பவள்ளியங்கிரி, சயிலொதி, 

தவதண்டம், கண்ணுதல் மலல, பநொடித்தொன்மலல.  

 



பெொதியமலலயின் பெயர ்= பதன்மலல, மலலயம்.  

 

பகொல்லிமலலயின் பெயர ்= வல்லியம்.  

 

மலலயலரயன் பெயர ்= கிரிரொசன், *உலமயவட் பெற்தறொன், 

இமவொன்.  

 

மலலதமற்றுருக்கத்தின் பெயர ்= அருெ்ெம்.  

 

மலலசச்ொரல் வீை்புனலின் பெயர ்= அருவி.  

 

அருவிெ்புனல் வீழிடத்தின் பெயர ்= தூவொனம்.  

 

மலலக்கணவொயின் பெயர ்= பூலை.  

 

திலனெ்புனத்தின் பெயர ்= ஏனல், வளொகம்.  

 

குறிஞ்சி நிலத்தூரின் பெயர ்= குறும்பெொலற, சீறூர,் சிறுகுடி. 

 

குறிஞ்சி நிலெ்ெலறயின் பெயர ்= பதொண்டகம், முருகியம், துடி. 

 

குறிஞ்சி நிலமொக்களின் பெயர ்= கொனவர,் குறவர.்  

 

குறிஞ்சி நிலெ்பெண்கள் பெயர ்= குறத்தியர,் பகொடிசச்ியர,் 

மறத்தியர.்  

 

குறிஞ்சித் தலலமகன் பெயர ்= பெொருநன், சிலம்ென், பவற்ென். 

 

குறிஞ்சிக் கடவுளின் பெயர ்= கந்தன்.  

 

ெொலலத்திலணயின் பெயர ்= மறுபுலம், பசம்புலம், வன்ெொல்.  

 

பிளெ்பின் பெயர ்= விடர,் கமர.்  

 

ெரலடுத்துயர ்நிலத்தின் பெயர ்= முரம்பு, ெதுக்லக.  

 

ெொலல நிலத்தூரின் பெயர ்= முலனயிடம், குறும்பு.  

 

ெொலல நிலெ்ெலறயின் பெயர ்= துடி.  

 

ெொலல நிலமொக்கள் பெயர ்= மறவர,் எயினர,் சவரர,் கிரொதர,் 



கொனவர,்குறவர,் புளினர.்  

 

ெொலல நிலெ் பெண்கள் பெயர ்= எயிற்றியர,் தெலதயர,் 

மறத்தியர.் 

 

ெொலல நிலத்தலலமகன் பெயர ்= விடலல, கொலள, மீளி.  

 

ெொலல நிலக்கடவுளின் பெயர ்= துரக்்லக.  

 

முல்லலத் திலணயின் பெயர ்= புறவம், புறம்ெலண, புறவணி.  

 

கொட்டின் பெயர ்= கொனம், கடறு, கொன், கொந்தொரம், தொவம், புறவம், 

சங்கிரம், கட்சி, அடவி, கொண்டகம், விந்தம், கொனகம், கவனம், 

குறும்பெொலற, ஆரணியம், குெ்ெம், தகொட்லட, அரணம், வல்லல, 

துருக்கம், உயலவ, சுரம், கொனனம், கடம், ெழுவம், பெொசல்ச, 

கண்டகம், தில்லம், களரி, முளரி, ககனம், அத்தம், வனம்.  

 

கொட்டுத் துருக்கத்தின் பெயர ்= அருெ்ெம், தகொட்லட, வல்லல, 

ஆரணியம், அரணம்.  

 

முல்லல நிலக்கொன்யொற்றின் பெயர ்= கலுழி, உயலவ.  

 

ெைங்பகொல்லலயின் பெயர ்= முலதெ்புனம்.  

 

புதுக்பகொல்லலயின் பெயர ்= இலதெ்புனம்.  

 

மற்றுமந்நிலத்தின் பெயர ்= தில்லியம்.  

 

முல்லல நிலத்தூரின் பெயர ்= ெொடி.  

 

முல்லல நிலெ்ெலறயின் பெயர ்= ஏறுதகொள், ெம்லெ.  

 

முல்லல நிலமொக்கள் பெயர ்= இலடயர.் அண்டர,் பெொதுவர,் 

தகொெொலர,் குடவர,் அமுதர,் தகொவலர,் ஆயர,் பதொறுவர,் விந்தர.்  

 

முல்லல நிலெ்பெண்டிர ்பெயர ்= இலடசச்ியர,் பதொறுத்தியர,் 

பெொதுவியர,் குடத்தியர.்  

 

முல்லல நிலத்தலலவன் பெயர ்= கொனக நொடன், 

குறும்பெொலறநொடன், ததொன்றல், அண்ணல்.  

 



முல்லல நிலக்கடவுளின் பெயர ்= திருமொல்.  

 

மருதத் திலணயின் பெயர ்= ெைனம், பதொடு, ெலண, பமன்ெொல், 

கைனி, ெண்லண.  

 

யொற்றின் பெயர ்= ஒலியல் உந்தி, புனல், ஒணம், குடிலஞ , சிந்து, 

தீரத்்திலக, தீெவதி, தடினி, ஆெதலக.  

 

யொற்றிலடக் குலறயின் பெயர ்= இலங்லக, அரங்கம், துருத்தி.  

 

பவண்மணலின் பெயர ்= வொலுகம்.  

 

கருமணலின் பெயர ்= அறல்.  

 

நுண்மணலின் பெயர ்= அதர,் அயிர,் எக்கர.்  

 

புழுதியின் பெயர ்= பெொடி, மண்.  

 

.மணற்குன்றின் பெயர ்= புளினம்.  

 

ஊறலின் பெயர ்= அஃகம், உறவி, அசும்பு.  

 

கங்லகயின் பெயர ்= வொனதி, ெகீரதி, மந்தொகினி, 

சொனவி,வரனதி, சுரநதி, விமலல, திரிெதலக, பதய்வநதி.  

 

யமுலனயின் பெயர ்= கதிரவன்புதல்வி, கொளிந்தி.  

 

சரசச்ுவதி நதியின் பெயர ்= தசொலண.  

 

பகௌதலம நதியின் பெயர ்= தகொலத.  

 

நருமலத நதியின் பெயர ்= தசொமன் புத்திரி, இதரலவ.  

 

கொவிரியின் பெயர ்= பெொன்னி.  

 

பெொருலநயின் பெயர ்= பெொருந்தம்.  

 

கன்னி நதியின் பெயர ்= குமரி  

 

ஆன்பெொருந்த நதியின் பெயர ்= ஆனிவொனி ஆன்பெொருலந 

சூதநதி  



 

லவலக நதியின் பெயர ்= தவகவதி ( 

 

தகொதொவரியின் பெயர ்= விமலல  

 

மருத நிலத்தூரின் பெயர ்= மடெ்ெம் தண்ணலட  

 

மருத நிலெ்ெலையின் பெயர ்= அரி கிலண முரசம் ெலண  

 

வயலின் பெயர ்= கைனி புலம் லகலத தடி மருதம் வரெ்புள்மொ 

பசறு ெண்லண ெொனல் ெைனம் விலளயுள் ெலண பசய்  

 

சிறுபசய்யின் பெயர ்= குண்டில் ெொத்தி  

 

வரம்பின் பெயர ்= மரிசு தகொடு கூலம்  

 

வரம்ெருகின் பெயர ்= கங்கு மரிசு  

 

பசந்பநல்விலள நிலத்தின் பெயர ்= சொதலயம்  

 

அலனத்துமுண்டொகு நன்னிலத்தின் பெயர ்= உறொவலர  

 

ெொை் நிலத்தின் பெயர ்= கரம்பு களரி  

 

விலளயொ நிலத்தின் பெயர ்= களர ்சவர ் 

 

மருதநில மொக்களின் பெயர ்= களமர ்உைவர ்கலடஞர ்சிலதர ்

மள்ளர ்தமழியர ் 

 

மருதநிலெ் பெண்கள் பெயர ்= உைத்தியர ்கலடசியர ் 

 

மருதநிலத் தலலமகன் பெயர ்= மகிை்நன் ஊரன் கிறவன்  

 

மருதநிலக் கடவுள் பெயர ்= அமரரெ்தி  

 

பநய்தற்றிலணயின் பெயர ்= கடல்  

 

கடலின் பெயர ்= அம்ெரம் ஆரக்லி அளக்கர ்ததொயம் அம்புரொசி 

மகரொலயம் ெரலவ சலதி பெௌவம் மதகொததி சலநிதி வீலர 

தவலொ வலயம் நீர ்பவள்ளம் வொரி தவலல வொருணம் புணரி சிந்து 

முந்நீர ்பதொன்னீர ்நரலல சக்கரம் உந்தி சலரொசி உெ்பு உததி 



சொகரம் சமுத்திரம் தநமி நதிெதி ெொரொவொரம் ெதயொததி வொரிதி 

வொரணம் வலயம் அத்தி ஆழி பெருநீர ்அலல உவொ உவரி 

சிந்துவொரம் ஓதம் அரி குரலவ அழுவம் பதொண்டிலர கொர ்தகொள்  

 

எழு கடலின் பெயர ்= உெ்பு ததன் கருெ்ெஞ்சொறு தயிர ்பநய் ெொல் 

அெ்பு  

 

கழி முகத்தின் பெயர ்= அததொமுகம் புகொர ்அழிவு கூடல் கொயல்  

 

மற்றும் கழிமுகத்தின் பெயர ்= அருவி கயவு  

 

கடற்றிலரயின் பெயர ்= ஓதம் புணரி சீகரம் தவலல அலல  

 

உவரநீ்ரின் பெயர ்= உலற  

 

கடற்கலரயின் பெயர ்= தவலல ெொரொவொரம்  

 

ததொணொ முகத்தின் பெயர ்= சூை்கழியிருக்லக  

 

உெ்ெளத்தின் பெயர ்= அளம் கொனல் அளக்கர ்உவளகம் கழி நிலம் 

மரக்கொல்  

 

கழியின் பெயர ்= கொயல் முகம்  

 

உவரத்்தலரயின் பெயர ்= இருணம்  

 

மணற்குலவயின் பெயர ்= புளினம்  

 

உவரக்் களத்தின் பெயர ்= உவளகம்  

 

உெ்ெலமெ்தெொர ்பெயர ்= உமணர ்அளவர ்உெ்ெர ் 

 

பநய்தனிலத்தூரின் பெயர ்= ெொக்கம் ெட்டினம்  

 

பநய்தனிலெ் ெலறயின் பெயர ்= சொெலற, மீன், தகொட்ெலற.  

 

பநய்தனில மொக்கள் பெயர ்= கடலர ்திமிலர ்சலவர ்நுலளயர ்

ெரதர ்வலலயர ் 

 

பநய்தனிலெ் பெண்கள் பெயர ்= ெரத்தியர ்நுலளசச்ியர ் 

 



பநய்தற்றலல மகன் பெயர ்= பமல்லன் புலம்ென் தண்கடற் 

தசரெ்்ென் துலறவன் பகொண்கன்  

 

பநய்தனிலக் கடவுளின் பெயர ்= வருணன்  

 

நீரந்ிலலயின் பெயர ்= இலலஞ்சி ெண்லண ஏல்லவ குண்டம் 

அலந்லத பெொய்லக வலயம் சுலன சிலற ெட்டம் உடுலவ ெயம்பு 

ெடுகர ்குட்டம்தொங்கல் தகொட்டகம் ஏரி உவளகம் மடு ஓலட ெடு 

தடம் வொவி தடொகம் ஆவி சூழி கிடங்கு சலதரம் தகணி ெலண 

கயம் ெல்வலம் நளினி இலந்லத மூழி குழி குளம்  

 

புனற்கலரவரம்பு இவற்றின் பெயர ்= கூலம் தீரம் வொரம் தகொடு. 

 

தசற்றின் பெயர ்= அளறு பூழி அளக்கர ்தசதசம் அசறு ெங்கம் 

அள்ளல் குலை பதொளி பகொள்ளம் பசய்யல் கும்பி குைம்பு 

பதொள்ளி சகதி பதொய்யல் நுரம்பு அசும்பு பசதும்பு அங்கணம் பூகி  

 

அருவருெ்புறு தசற்றின் பெயர ்= பநொளில் ஊழில்  

 

தசற்றிபலழுங்குமிழியின் பெயர ்= பகொெ்புள் பெொகுட்டு  

 

ஊறலின் பெயர ்= உறவி அசும்பு ஊற்று  

 

பசய்கலரயின் பெயர ்= தசது அலண குரம்பு குலல  

 

கிணற்றின் பெயர ்= உறவி கூவல் கூெம்  

 

ஊரிலுள்ளொருண்ணும் நீரின் பெயர ்= ஊருணி  

 

சுடுகொட்டின் பெயர ்= ஈமம் மயொனம் சுடலல சுடுநிலம் இடுகொடு 

புறங்கொடு பிதிரவ்னம்  

 

சொம்ெரின் பெயர ்= அடலல பவண்ெலி  

 

பெொடியின் பெயர ்= துகள் நீறு சுண்ணம் குறுமல் சிதர ்ெரொகம் 

சின்னம் பிதிர ்நுணுங்கு சன்னம் நூறு தொது பூதி தூள் புழுதி அணு  

 

புற்றின் பெயர ்= வன்மீகம்  

 

புற்றொஞ்தசொற்றின் பெயர ்= குறும்பி  

 



ஒதுக்கிடத்தின் பெயர ்= துசச்ில்  

 

தவறிடத்தின் பெயர ்= ஒருசிலற  

 

ெசும்புற்றலரயின் பெயர ்= அரிதம் சொட்டுவலம்  

 

களரந்ிலத்தின் பெயர ்= முதுநிலம்  

 

யுத்தகளத்தின் பெயர ்= களம் ெறந்தலல தெொரக்்களங் களரி 

ஆகவபூமி விளொகம் பசருக்களம் அடுகளம் பசங்களம் 

அமரக்்களம் பமொய் ெடுகளம் 

 

பிணம்ெடு நிலத்தின் பெயர ்= ெறந்தலல பசம்புலம்  

 

ெலகதமற் பசன்தறொருலறெதியின் பெயர ்= ெொசலற முலனெ்ெதி 

ெொடி ெொலளயம் ெொளி  

 

மற்றும் ெலகதமற்பசன்தறொ ருலறெதியின் பெயர ்= தகடகம் 

கடலவ  

 

நகரத்தின் பெொதுெ் பெயர ்= ஆலயம் நிகொயம் புரி ஆவொசம் 

தொமம் சொதனம் தொவளம் சரணம் ெதி ெள்ளி ெொழிெொடி நிலயம் 

நிதகதனம் நியமம் நிசொதனம் உலறயுள் வசதி உசம் சம்வொகம் 

குடம் தவசனம் தகொட்டம் அகரம் புரம்  

 

அகழின் பெயர ்= ஓலட கிடங்கு தகணி உடு அகெ்ெொ ெரிகம் 

அகழி  

 

மதிலின் பெயர ்= ஆலர, புரிலச, அரணம், சொலம், தவலி, ெரலவ, 

உவளகம், இஞ்சி, ஓலத, தவணலக, எயில், சிலற, கடகம், 

துருக்கம், அகெ்ெொ, சுற்று, கொெ்பி, வலரெ்பு, சக்கரம், வொரி, கொவல், 

அரண், புறம், பநொசச்ி உரம்  

 

மற்றுமதிலின் பெயர ்= ஆரல் பிரகொரம் ெந்தமுமொகும் ஆக  

 

மதிலுறுெ்பின் பெயர ்= ஞொயில் எந்திரம் நொஞ்சில் தகொசம் விதெ்பு 

நரலல ெதெ்ெொடு ததொணி பகொத்தளம் பெொறி  

 

மதிலுளுயர ்நிலத்தின் பெயர ்= அகெ்ெொ ெரிகம்  

 

வொரியுளுயர ்நிலத்தின் பெயர ்= ெரிலக கற்ெொ  



 

ஆை்வொரி நிலத்தின் பெயர ்= ஓலத  

 

தகொபுர வொயிலின் பெயர ்= தகொட்டி வொரி  

 

மற்றுங் தகொபுரவொயிலின் பெயர ்= ஆத்தொனம் அரிகூடம்  

 

தகொபுரவொயிற் புகும்புலையின் பெயர ்= புதவு  

 

தகொபுரவொயிற்றிண்லணயின் பெயர ்= அளிந்தம்  

 

வதுலவத் திண்லணயின் பெயர ்= மலண தவதிலக  

 

கலடத் பதருவின் பெயர ்= ஆவணம், பீடிலக, கூலம், அங்கொடி, 

தசலன, நியமம்  

 

பதருவின் பெயர ்= விசல்ச, ஆவணம், வீதி, மறுகு, தசலன, 

நியமம், சிறகு, பஞள்ளல், வொலட, தகொசு, மொரக்்கம், ஒலியல், 

ெொடகம்  

 

மற்றுந் பதருவின் பெயர ்= பசெ்ெம் தவணி சிதரணி ஆக  

 

சந்தியின் பெயர ்= அந்தி கவலல வரி அரி தகொடகம்  

 

முசச்ந்தியின் பெயர ்= = அந்தி,  

 

நொற்சந்தியின் பெயர ்= = தசொடகஞ், சிருங்கொடகம், வரிசந்தி, 

சதுத்தம்.  

 

தசரியின் பெயர ்= = ெொடம், தவணி, வொலட, முறி, சிதரணி  

 

அரசரவ்ீதியின் பெயர ்= = பூரியம்.  

 

லவசியர ்தசரியின் பெயர ்= = வொசிலக.  

 

இலடச ்தசரியின் பெயர ்= = ஆவிரம்,வல்லியம், உவளகம்.  

 

தவடர ்வீதியின் பெயர ்= = ெக்கணம்.  

 

.. அக்க சொலலயின் பெயர ்= = ஆதவசனம்.  

 



அம்ெலத்தின் பெயர ்= = பெொதியில், மன்றம்,பெொது, சலெ.  

 

அரசர ்தகொயிலின் பெயர ்= = மொளிலக, சொலல, மந்திரம், ெவனம், 

குலம்.  

 

அரசிருக்லகயின் பெயர ்= = அத்தொணி, பூரியம்,ஆசொரம், 

தவத்தலவ  

 

சித்திரகூடத்தின் பெயர ்= = பதற்றி, அம்ெலம்.  

 

மண்டெத்தின் பெயர ்= = மொனம், சமித்தம்.  

 

மன்னன்தறவியில்லத்தின் பெயர ்= = அந்தெ்புரம், கந்தவொரம், 

அரண்மலன,  

 

தகொபுரத்தின் பெயர ்= = கூடம், சிகரி, சிகரம்.  

 

மொடத்தின் பெயர ்= = மொளிலக, சூளிலக, பதற்றி.  

 

.. உெரிலகயின் பெயர ்= = தமனிலல.  

 

நிலவலறயிந் பெயர ்= = கீை்நிலல.  

 

..நொடகசொலலயின் பெயர ்= = நவொங்கம்.  

 

ஆடலிடத்துக்கும்வட்டொடிடத்துக்கும் பெயர ்= = அரங்கம்.  

 

ெொடல்ெலியிடத்தின் பெயர ்= = ெட்டிமண்டெம்.  

 

ததவர ்தகொவிலின் பெயர ்= = சிநகரம், தசதிமம், சிததந்திரம், 

தகொட்டம், நிலலயம், மந்திரம், நிதகதனம், ஆலயம், நகரம், தனி.  

 

மல், ெலட, சூது, கல்விெயி லிடத்தின் பெயர ்= = கைகம். =  

 

வீட்டின் பெயர ்= மலன நகர ்தசரப்ு வசதி அகம் இல் புலரயுள் 

ெொத்தி புக்கில் இல்லம் ெவனம் உலறயுள் ெதி மொடம் குலம் 

இடவலக இல்லிடம்  

 

சிற்றிலின் பெயர ்= குரம்லெ குடில் குடிலச  

 

வீட்டிறெ்பின் பெயர ்= இலற வளவி  



 

முகட்டின் பெயர ்= விடங்கம் பகொலடக்லக மஞ்சு  

 

கல்லூரியின் பெயர ்= கல்வி சுற்றுவொரி  

 

தவயுளின் பெயர ்= தவய்தல்  

 

தொை்வொரத்தின் பெயர ்= ஆதரொகணம் தசொெொனம்  

 

முற்றத்தின் பெயர ்= முன்றில் அங்கணம்  

 

நிலொமுற்றத்தின் பெயர ்= அரமியம் (!) 

 

தூம்புவொயின் பெயர ்= அங்கணம்  

 

பெொல்லொநிலத்தின் பெயர ்= சகதி  

 

சலதொலரயின் பெயர ்= சுருங்கு புைல்  

 

மற்றுஞ்சலதொலரயின் பெயர ்= அங்கணம்  

 

நீரத்லககதவின் பெயர ்= ஓ  

 

சொளரவொலின் பெயர ்= சொதலகம் வொதொயனம் சொலம் நுலை 

சொலகம் கொலதர ் 

 

மலனவொயிலின் பெயர ்= துவொரம், வொரி, ததொட்டி, உவளகம், 

புகுதி, தகொட்டி, புதவு, கலட, தடம், அருபநறி, தூம்பு, சிதம்  

 

கதவின் பெயர ்= ஓபு கிளரவ்ி யுலதபு நிகுத்லத கொெ்பு வொரி 

கெொடம் ததொட்டி  

 

தொழின் பெயர ்= கொை் சீெ்பு கடிலக  

 

துறெ்பின் பெயர ்= அள் பகொல் ெறலிலக வலிெ்ெற்று பூட்டு வீகம்  

 

யொலனக்கூடத்தின் பெயர ்= ஆலயம் ஒளி  

 

யொலனதுயிலிடத்தின் பெயர ்= தசவகம் சொலல தசக்லக  

 

குதிலரெ்ெந்தியின் பெயர ்= மந்திரம் சொலல ெலண லொயம்  

 



பதொழுவின் பெயர ்= பதொழுகு ெட்டி பதொறுவிடம் பதொழுவு 

ததொைம் தவலி ஆனிலல  

 

கற்ெடுத்ததலரயின் பெயர ்= குட்டிமம்  

 

சுவரத்்தலத்தின் பெயர ்= உவமொநிலம் பித்திலக  

 

திண்லணயின் பெயர ்= திட்லட, குறடு, பதற்றி, தவதிலக, 

மண்ணீடு.  

 

அடுக்கலளயின் பெயர ்= அட்டில், மலடெ்ெள்ளி.  

 

அடுெ்பின் பெயர ்= கொமரம், சுல்லி, குமுதம், உத்தொனம்.  

 

அக்கினிட்டியின் பெயர ்= பஞகிழி, இந்தளம், பநருெ்பிடுகலம், 

அனற்குலவ.  

 

கலடக்பகொள்ளியின் பெயர ்= அலொதம், இரொதம், பஞகிழி.  

 

மற்றுங் கலடக்பகொள்ளியின் பெயர ்= முளரி, உற்லக.  

 

தவள்விக்குண்டத்தின் பெயர ்= தவதி, நித்தம்.  

 

மட்கலஞ்சுடுமிடத்தின் பெயர ்= சுள்லள, சூலள.  

 

உலலக்கலத்தின் பெயர ்= உறவி.  

 

உலலமூக்கின் பெயர ்= குருகு, சிலவ.  

 

கரியின் பெயர ்= கந்தள், இருந்லத, நல்லம்.  

 

குதிரின் பெயர ்= புகல்.  

 

தவத்ததொரிருக்குமிடத்தின் பெயர ்= ெொழி, கரண்லட, ெள்ளி, மடம், 

குலக, தொெதம்.  

 

கூட்டின் பெயர ்= குடம்லெ, கட்சி, குலொயம்.  

 

ெண்ணுங்கூட்டின் பெயர ்= ெஞ்சரம், குலொயம்.  

 

கல்விெயில் களத்தின் பெயர ்= கைகம், ெட்டிமம்.  



 

துயிலிடத்தின் பெயர ்= ஆய்லவ, கிடக்லக, அலண, ெரியங்கம், 

ெொயல், தசக்லக, ெள்ளி, தளிமம், சொயல், தட்டம், தற்ெம், சயனம், 

அம்ெரம், தசரவ்ிடம்.  

 

விலங்கு துயிலிடத்தின் பெயர ்= ெொழி, ெண்லண, ெலண, ெட்டம், 

தெொத்து, தசக்லக.  

 

ததொட்டத்தின் பெயர ்= ெொதவம், துடலவ, ெடெ்லெ.  

 

மற்றும் ததொட்டத்தின் பெயர ்= ஆரம், பதொடு.  

 

தவலியின் பெயர ்= வீரத்ி, கொவல்.  

 

நுலைவொயிலின் பெயர ்= நூலை, சுருங்லக.  

 

ெரணின் பெயர ்= ெணலவ, இதணம், கழுது.  

 

கவரிறுக்கியின் பெயர ்= கடலவ, நடலவ, மடலவ.  

 

கொதவழியின் பெயர ்= கொவதம்.  

 

கூெ்பிடு தூரத்தின் பெயர ்= குதரொசம், எல்லல.  

 

தயொசலனயின் பெயர ்= புலக.  

 

தகொழிெ்ெறலவயளவின் பெயர ்= கிரவுஞ்சம்.  

 

இடத்தின் பெயர ்= வொசம், ெொடு, மொடு, கலட, சிலற, சொதனம், 

ெக்கம், தொெரம், வொய், புலம், மருங்கு, ெொங்கு, நத்தம், லவெ்பு, 

மரு, தலம், அடி,வயின், மதரவ்ு, களம், வழி, வளொகம், உலை, ெட்டி, 

வலக, திலண, சூைல், தலல, இடம், அருகு, தொனம், கண், இலட, 

சொர,் கொல், பின், முதல், தொவளம், ெொல், உளி, ெொழி, நிலம், இல், 

ெள்ளி, ஞொங்கர,் நிலல, ெதி, உலறயுள் நிசொதனம், முன்னர,் 

நியமம், வசதி, நிகொயம், ததயம், புலட, அயமரொட்டம், தகொட்டம், 

கீை், தமல், மடம்.  

 

மற்றும் இடத்தின் பெயர ்= கொடு. *ஆக  

 

சலெயின் பெயர ்= சங்கம், குழு, சமுகம், அலவ, தகொட்டி, 

பதொகுதி, கணம், கூட்டம், சமவொயம்.  



 

நொல்வலகயரணின் பெயர ்= மலல, கொடு, மதில், நீர.்  

 

வன்ெொலின் பெயர ்= குறிஞ்சி, ெொலல.  

 

பமன்ெொலின் பெயர ்= மருதம்.  

 

சமெ்ெொலின் பெயர ்= முல்லல, பநய்தல். * 

 

நொன்கொவது அவனிவலக முற்றிற்று. 

ஆக சூத்திரம் . 

 

ஐந்தொவது = ஆடவரவ்லக / பெயரெ்்பிரிவு 

ெொரெ்்ெொர ்பெயர ்– அறதவொர,் பூசுரர,் அறுபதொழிலொளர,் இரு 

பிறெ்ெொளர,் எரிவளரெ்்தெொர,் ஆதிவருணர,் தவதியர,் அந்தணர,் 

தவள்வியொளர,் மலறயவர,் விெ்பிரர,் தமற்குலத்ததொர,் 

முற்குலத்ததொர,் ஐயர,் தவதெொரகர,் முெ்புரிநூதலொர,் பதொழுகுலர ் 

 

மற்றும் ெொரெ்்ெொர ்பெயர ்= முத்தீம ரபினர ்

 

பிரமசொரியின் பெயர ்= வன்னி  

 

.அந்தணரறு பதொழிலின் பெயர ்– ஓதல், ஓதுவித்தல், தவட்டல், 

தவட்பித்தல், ஈதல், ஏற்றல்  

 

அந்தணர ்மொலலபகொடியின் பெயர ்= மொலல கமலம் = 

பகொடிபவௌதம் 

 

அந்தணரக்்குரிய பெொருளின் பெயர ்– தருெ்லெ, முஞ்சிெ்புல், 

சமித்து  

 

துதரொணொசொரியின் பெயர ்– தவதக்பகொடிதயொன், வின்னூலொளன், 

ெொரத்துவொசன், கும்ெசன்  

 

அரசரின் பெயர ்– ெொரத்்திெர,் இலறவர,் கொவலர,் ெதிகள், 

தகொக்கள், தவந்தர,் பகொற்றவர,் புரவலர,் பெொருநர,் மன்னர,் 

பூெொலர,் நிருெர,் முதல்வர,் ஏந்தல், குரிசில், மகிெொலர,் தலலவர ் 

 

எண்வலக மொலலயின் பெயர ்– பவட்சி, கரந்லத, வஞ்சி, கொஞ்சி, 



பநொசச்ி, உழிலஞ, தும்லெ, வொலக  

 

அரசரக்ள் ெலடபகொடியின் பெயர ்= ெலட – அறுவலகத்தொலன, 

பகொடி = சிங்கம் 

 

அறுவலகச ்சக்கரவரத்்திகளின் பெயர ்– அரிசச்ந்திரன், நளன், 

முசுகுந்தன், புரூரவொ, சகரன், கொரத்்தவீரியன்  

 

வீட்டுமன் பெயர ்– சந்தனு ,முன்லமந்தன் ,பதய்வ விரதன், 

கங்லக தலகயன், கொங்தகயன், பிரமசொரி  

 

குருகுலத்தரசர ்பெயர ்= பெௌரவர ்பகௌரவர ்ெொரதர ் 

 

தருமபுத்திரன் பெயர ்– தருமலமந்தன், பெொலறயொளன், 

உதிட்டிரன், முரசக்பகொடிதயொன்  

 

துரிதயொதனன் பெயர ்– மன்னர,் மன்னவன், வணங்கொ 

முடிதயொன், ென்னக முயரத்்ததொன், கொந்தொரிபசம்மல்  

 

கன்னன் பெயர ்– கதிரம்தலல, மிகுபகொலடயொளன், அங்கர ்

தகொமொன், கவசகுண்டலன், கொனீனன், கசல்சக்பகொடிதயொன்  

 

வீமன் பெயர ்= வொயுலமந்தன் கதொயுதன் மொருதி தகொளரிக்பகொ 

டிதயொன் இடும்பிபகொழுநன் விருதசொதரன்  

 

அருசச்ுனன் பெயர ்= ெற்குனன் கிரீடி ெொரத்்தன் வீெற்சு 

சவ்வியசொசி விசயன் தனஞ்சயன் கிருட்டிணன் சுதவதவொகனன் 

சுதரந்திரன் லமந்தன் கிருட்டிணசகொயன் வொனரக்பகொடிதயொன் 

மொதவிபகொழுநன் கொண்டீென் ஆண்படொழின்லமந்தன்  

 

நகுலசொததவர ்பெயர ்= மத்திலரலமந்தர ்அசச்ுவினிமதலலயர ்

இரட்லடயர ் 

 

தசரன் பெயர ்= பூழியன் உதியன் பகொங்கன் பெொலறயன் 

வொனவன் குட்டுவன் வொனவரம்ென் வில்லவன் குடநொடன் 

வஞ்சிதவந்தன் பகொல்லிசச்ிலம்ென் தகொலத தகொளன் 

பெொருலநத்துலறவன் தெொந்தின் கண்ணியன் மலலயன் 

மலலயமொன்  

 

பகொடிகுதிலரயின் பெயர ்= பகொடி = வில்=புரவி – ெொடலம் 

 



தசொைன் பெயர ்= பசன்னி வளவன் பசம்பியன் கிள்ளி 

பெொன்னித்துலறவன் புலிக்பகொடிதயொன் மொல் தகொழிதவந்தன் 

தநரிபவற்ென் ஆரின்கண்ணியன் தநரியன் அெயன் சூரியன் 

புனனொடன்  

 

மற்றுஞ்தசொைன் பெயர ்= தகசவன் ஆக  

 

பகொடிகுதிலரயின் பெயர ்= பகொடி = புலி=புரவி = தகொரம் 

 

ெொண்டியன் பெயர ்= பசழியன் கூடற்தகொமொன் பதன்னவன் 

வழுதி மீனவன் ெஞ்சவன் மொறன் பகௌரியன் தவம்பின் 

கண்ணியன் லகதவன் மலலயெ்பெொருெ்ென் 

லவலகத்துலறவன் குமரிசத்சரெ்்ென்  

 

பகொடிகுதிலரயின் பெயர ்= பகொடி கயல்; குதிலர = கனவட்டம் 

 

சளுக்குதவந்தர ்பெயர ்= தவள்புலவரசர ் 

 

குறுநிலமன்னர ்பெயர ்= குறும்ெர ்புதரொசர ் 

 

மற்றுங்குறுநிலமன்னர ்பெயர ்= தவளிர.் ஆஉ  

 

வலரவின்றியொவருக்குங் பகொடுக்குந்தலலவள்ள பலழுவர ்

பெயர ்= சகரன், கொரி, நளன், துந்துமொரி, நிருதி, பசம்பியன், 

விரொடன்.  

 

இரெ்தெொரக்்குக் பகொடுக்குமிலட வள்ளபலழுவர ்பெயர ்= 

அந்திமொன், சிசுெொலன், அக்குரன், வக்கிரன், சந்திமொன், கன்னன், 

சந்தன்.  

 

புகை்தவொருக்குக் பகொடுக்குங் கலட வள்ளபலழுவர ்பெயர ்= 

ெொரி, எழிலி, நள்ளி, ஆய், மலலயன், ஓரி, தெகன்.  

 

அரசிய லொறின் பெயர ்= ெலட, குடி, கூை், அலமசச்ு, நட்பு, அரண்.  

 

அரசரறுவலகத் தொலனயின் பெயர ்= தவல், வொள், வில், ததர,் ெரி, 

களிறு.  

 

அரசியலொறின் பெயர ்= அறநிலலயறம், மறநிலலயறம், 

அறநிலலெ் பெொருள், மறநிலலெ்பெொருள், அறநிலலயின்ெம், 

மறநிலலயின்ெம்.  



 

அறநிலல யறத்தினியல் = நொன்குவருணத்தொரும், தத்தம் 

வருணத்திற் பிறைொது நிலலபெறெ்ெொது கொத்தலற நிலலயறம். 

 

மறநிலல யறத்தினியல் = நிலர மீட்டலும் ெலகபவல்லுதலு 

மொகிய பசஞ்தசொற்றுக்கடன் கழியொதொலரத் தண்டித்துக் 

குலறவுறச ்பசய்தன் மறநிலலயறம். 

 

அறநிலலெ் பெொருளியல் = பநறிவழிநின்று தத்தநிலலயினொல் 

முயன்று 

பெறுபெொருளற நிலலெ்பெொருள். 

 

மறநிலலெ் பெொருளியல் = ெலகஞர ்பெொருளுந் 

திலறெ்பெொருளுங்குற்றஞ் பசய்ததொலர பயொறுக்கும் பெொருளும் 

சூதில்பவல் பெொருளு மறநிலலெ் பெொருள். 

 

அறநிலலயின் ெவியல் = குலமுபமொழுக்கமுங் குணமும் 

ெருவமுபமொத்த கன்னிலகலயத் தீதவட்டில் லத்திருத்த லறநிலல 

யின்ெம். 

 

மறநிலலயின் ெவியல் = ஏறுதழுவலும் வில்லொலிலக்க பமய்தலும் 

பெொருள் பகொடுத்துக் தகொடலும் வலிந்து தகொடலுமொகிய 

பநறியொல் மணத்தன் 

மறநிலலயின்ெம். 

 

அரசரறுபதொழிலின் பெயர ்= ஓதல், பெொருதல், உலகுபுரத்தல், 

ஈதல், தவட்டல், ெலடெயிறல்.  

 

பசங்தகொல்தவந்தபனழுவலக நிலலயின் பெயர ்= அறம், 

பெொருள், 

இன்ெம், இம்லம, மறுலம, புகை், மதிெ்பு.  

 

அரசரக்்லகம் பெருங்குழுவின் பெயர ்= மந்திரியர ்புதரொகிதர ்

தசனொெதியர ்தூதர ்சொரணர ் 

 

அரசரக்் பகண்வலகத் துலணவர ்பெயர ்= கரணத்தியல்தவொர ்

கருமவதிகொரர ்சுற்றத்தொர ்கலடகொெ்ெொளர ்நகரமொக்கள் 

ெலடத்தலலவர ்இவுளிமறவர ்யொலனவீரர ் 

 

அரசரக்்லகவலக யுறுதிச ்சுற்றத்தின் பெயர ்= நட்ெொளர ்



அ்தணொளர ்மலடத்பதொழிலொளர ்மருத்துவக்கலலஞர ்

நிமித்திகெ்புலவர ் 

 

முற்கூறியமூவலகதயொரும் பவண்பகொற்றக் குலடயிலன 

யுலடய அரசரக்ளுக்குெ் ெதிபனண்வலகத்பதொழில் பசய்யும் 

ெகுதி யுலடயவரக்ளொவொரக்ள் 

 

லவசியரப்ெொதுெ் பெயர ்= தொளொளர ்இெ்ெர ்தருமக்கிைவர ்

தவளொளர ்இளங்தகொக்கள்  

 

லவசியர ்முத்பதொழிலின் பெயர ்= தகொக்கலளக்கொக்கல் 

பெொருளீட்டல் ஏரத்்பதொழில்  

 

தகொலவசியர ்பெயர ்= * லவசிய பனொருவதன அந்தணர ்

தவள்விலயக் குலறெொடின்றி முடித்தற்குெ்பூண்ட பதொழில்களொல் 

வந்த பதொன்று பதொட்டுள்ள பெயரக்ள்பசொல்லுமிடத்தில் 

இவரக்ளுள்தகொலவசியர ்= தகொவலர ்இெ்ெர ்தகொவரத்்தனர ்எனெ் 

பெயரப்ெறுவொர ்( 

 

தனலவசியர ்பெயர ்= நொய்கர ்எட்டியர ்வணிகர ்ெரதர ் 

 

பூலவசியர ்பெயர ்= உைவர ்தமழியர ்கொரொளர ்இளங்தகொ பூெொலர ் 

 

பூலவசியரறுபதொழிலின் பெயர ்= ஓதல் தவட்டல் உெகொரம் 

வொணிகம் ெசுக்கொவல் உைவுத்பதொழில்  

 

வணிகபரண்குணத்தின் பெயர ்= தனிலமயொற்றல் 

முனிவிலனொதல் இடனறிந்பதொழுகல் பெொழுபதொடுபுணரத்ல் 

உறுவதுபதரிதல் இறுவதஞ்சொலம ஈட்டல் ெகுத்தல்  

 

சூத்திரர ்பெயர ்= பின்னவர ்சதுரத்்தர ்பெருக்கொளர ்வளலமயர ்

முத்பதொழிலர ்மண்மகள்புதல்வர ்உைவர ்ஏரினர ்வொணர ்

கொரொளர ்விலனஞர ்தமழியர ்தவளொளர ் 

 

தவளொளரெ்த்துவலகத்பதொழிலின் பெயர ்= ஆலணவழிநிற்றல்' 

மொண்விலன பதொடங்கல், லகக்கடனொற்றல், குற்றமனத்தின்லம, 

சுற்றம் 

= = = = = = = = = = = = =  

*இதலனத்தரும நூலிற்கொண்க . 

தெொற்றல், நீங்கொதமுயற்சி, மன்னிலறதருதல், ஒற்றுலமதகொடல், 



ஒழுக்கம், 

விருந்துபுறந்தருதல்.  

 

குருவின் பெயர ்= ெட்டொரகன், ெதி, ெண்ணவன், ெகவன், அத்தன், 

தீரத்்தன், ஆசொன், அடிகள், புங்கவன், சொமி, ஈசன், நொதன், 

இலறவன், கடவுள், தகொமொன், குரவன், ஐயன், தகொமொன்.  

 

ஆசொரியன் பெயர ்= ஓசன், ெணிக்கன், உெொத்தி, ததசிகன்.  

 

ஆயுள்தவதியர ்பெயர ்= மொமொத்திரர,் பிடகர,் மருத்துவர.்  

 

குயவர ்பெயர ்= தவட்தகொவர,் கும்ெகொரர,் குலொலர,் சக்கியர.் 

 

உெ்புவணிகர ்பெயர ்= உமணர,் அளவர,் உெ்ெர.்  

 

கடிலகமொக்கள் பெயர ்= பெருநம்பிகள், மங்கலெ்ெொடகர,் எட்டர ்

 

கம்மொளர ்பெயர ்= கம்மியர,் யவனர,் ஓவியர,் வித்தகர,் தெதியர.்  

 

பகொல்லர ்பெயர ்= கருமர,் மனுவர,் கம்மியர.்  

 

தசச்ன் பெயர ்= மரவிலனயொளன், தெதி  

 

தட்டொர ்பெயர ்= பசங்பகொல்லர,் பெொன்விலன பசய்தவொர.்  

 

மற்றுந்தட்டொர ்பெயர ்= அக்கசொலலயர,் பசொன்னகொரர.் ஆக  

 

கன்னொர ்பெயர ்= கன்னுவர,் கஞ்சகொரர.்  

 

சிற்ெொசொரியர ்பெயர ்= கல்விலனயர,் கற்பறொழிதலொர.்  

 

நரெ்புக்கருவியொளர ்பெயர ்= குயிலுவர.்  

 

ததொற்கருவியொளர ்பெயர ்= இயவர.்  

 

மிதலசச்ர ்பெயர ்= ஆரியர.்  

 

தசொனகர ்பெயர ்= யவனர.்  

 

சித்திரகொரர ்பெயர ்= ஓவியர.்  

 



முத்தங்தகொெ்ெொர ்பெயர ்= மணிகுயிற்றுநர.்  

 

வண்ணொர ்பெயர ்= கொழியர,் ஈரங்பகொல்லியர.்  

 

மற்றும் வண்ணொர ்பெயர ்= ஏகொலியர,் தூசர.்  

 

நொவிதன் பெயர ்= பெருமஞ்சிகன் மயிரவ்ிலனஞன்  

 

மற்றும்நொவிதன் பெயர ்= ஏனொதி சிலரயன்மங்கலியன் ஆக  

 

பசக்கொன் பெயர ்= சக்கிரி நந்தி  

 

சங்கறுெ்தெொர ்பெயர ்= வலளதெொை்நர ் 

 

மீகொமன் பெயர ்= நீகொன் மொலுமி மரக்கலன்  

 

ஆட்டுவொணிகன் பெயர ்= சொெலன்  

 

ஊன்விலலஞர ்பெயர ்= சூனர ் 

 

ததொல்விலலஞர ்பெயர ்= ெறம்ெர ் 

 

உலறகொரர ்பெயர ்= கொதரொடர ் 

 

துன்னர ்பெயர ்= குயினர ்பெொல்லொர ் 

 

கள்விலலஞர ்பெயர ்= ெலையர ்துவசர ்ெடுவர ் 

 

சண்டொளர ்பெயர ்= குணுங்கர ்புலலஞர ்கீதைொர ்இழிஞர ்

அணங்கு  

 

ெொணர ்பெயர ்= பசன்னியர ்லவரியர ்பசயிரியர ்மதங்கர ்

இன்னிலசகொரர ் 

 

ெொண்படொழிற்கீை்மக்கள் பெயர ்= ெண்டர ்ஓவர ் 

 

ெொண்மகள் பெயர ்= ெொடினி விறலி ெொட்டி மதங்கி ெொடன்மகடூஉ  

 

ததரெ்்ெொகன் பெயர ்= சொரதி சூதன் வலவன்  

 

யொலனெ்ெொகர ்பெயர ்= ஆததொரணர ்வொதுவர ் 

 



ெரிமொவடிெ்தெொர ்பெயர ்= வொதுவர ் 

 

மலடயர ்பெயர ்= வொலுவர ்கூவியர ்ெொனசிகர ் 

 

மற்றும்மலடயர ்பெயர ்= ெொசகர ்ஆக 

 

ஒற்றர ்பெயர ்= சொரர ்தவயர ்சொரணர ் 

 

கூத்தர ்பெயர ்= நொடகர ்நிருத்தர ்நடர ்கண்ணுளர ்தகொடியர ்

வயிரியர ்பெொருநர ் 

 

நொடகக்கணிலகயின் பெயர ்= நடி கூத்தி  

 

தமிை்க்கூத்தர ்பெயர ்= வொயிதலொர ் 

 

கலைக்கூத்தர ்பெயர ்= தவைம்ெர ் 

 

பவறியொட்டொளன் பெயர ்= தவலன் முருகன் ததவரொளன் 

ெடிமத்தவன்.  

 

ததவரொட்டியின் பெயர ்= சொலினி முதியொள் ெடிமத்தவள்  

 

தூதர ்பெயர ்= விலனயுலரெ்தெொர ்வழியுலரெ்தெொர ்உறுதிதயொர ்

ெண்புலரெ்தெொர ் 

 

பகொலலயொளன் பெயர ்= கொதகன் சொருகன்  

 

தவதலனபசய்தவொன் பெயர ்= அருந்துதன்  

 

ஆண்ெொலின் பெயர ்= மொனவன் மகன் ஆடூஉ லமந்தன் ஆடவன் 

புமொன் கொலள  

 

ஆண்ெொலிற்சிறந்தவன் பெயர ்= நம்பி  

 

முதல்வன் பெயர ்= ஆதி நொதன்  

 

உயரந்்ததொர ்பெயர ்= உலகம்  

 

பெருலமயிற்சிறந்ததொன் பெயர ்= பெருமகன் மல்லன் தலலவன் 

பெருமொன் குரிசில் பசம்மல் தகொமொன் தகொ ஆண்டலக 

பெொருநன் அண்ணல் ஓங்கல் ஏந்தல் மீளி விடலல  



 

எெ்பெொருட்குந்தலலவன் பெயர ்= இலற கொரணன் இயவுள் 

ததொன்றல் அதிென்  

 

மந்திரியர ்பெயர ்= எண்ணர ்நூதலொர ்அலமசச்ர ் 

 

மந்திரித் தலலவர ்பெயர ்= முதுவர ்குரவர ்மூத்ததொர ்முன்தனொர ்

உலைதயொர ்சூை்தவொர ்நூல்வல்தலொர ்அலமசச்ர ்

ததரச்ச்ித்துலணவர ்

 

இவரந்ட்ெொளர ்பெயர ்= இெ் பெயரக்ள் அம்மந்திரத்தலலவர ்

நட்ெொளருக்கும் வரும் 

 

மந்திரிதந்திரியர ்பெயர ்= ஏனொதி கொவிதி அமொத்தியர ் 

 

கருமத்தலலவன் பெயர ்= வள்ளுவன் சொக்லக  

 

தெொரத்்தலலவர ்பெயர ்= பெொருநர ் 

 

ெரிவொரத்தின் பெயர ்= ெரியொளம்  

 

ஓத்துலரெ்தெொர ்பெயர ்= கணக்கொயர ் 

 

கலலவல்தலொர ்பெயர ்= கவிஞர ் 

 

புலலமதயொர ்பெயர ்= தமதலொர ்ெண்டிதர ்புலவர ்ஆசிரியர ்

புந்தியர ்தமலதயர ் 

 

அறிஞர ்பெயர ்= ஆன்தறொர ்சொன்தறொர ் 

 

ெொவலர ்பெயர ்= கலலஞர ் 

 

கற்தறொர ்பெயர ்= விற்ெனர ் 

 

நொவலர ்பெயர ்= கவிகள் புலவர ்கவிஞர ் 

 

மற்றும்நொவலர ்பெயர ்= சொரதி சொடு சூரியர ்ஆக  

 

மிகவல்தலொர ்பெயர ்= விபுதர ்நிபுணர ்குசலர ் 

 

மற்றும்மிகவல்தலொர ்பெயர ்= எழுத்தொளர ்ஆக  



 

அயதலொர ்பெயர ்= பநொதுமலர ்வம்ெலர ் 

 

புதிதயொர ்பெயர ்= அதிதியர ்வம்ெலர ் 

 

மூதறிவொளர ்பெயர ்= முதுவர ் 

 

குறிக்பகொள்தவொர ்பெயர ்= ெொரொயணர ் 

 

வல்தலொன் பெயர ்= வலலவ வல்லவன் வல்லுநன்  

 

மொட்டொர ்பெயர ்= வல்லொர ் 

 

நடுசப்சொல்தவொன் பெயர ்= கள்வன் கரியன்  

 

பகொலடயுதளொன் பெயர ்= புரவலன் ஈலகயொளன் தியொகி 

உெகொரி தவளொளன்  

 

வள்ளிதயொன் பெயர ்= வள்ளல் பகொலடதயொன் வள்ளிதயொன் 

 

இரெ்தெொர ்பெயர ்= இரவலர ்ெரிசிலொளர ்யொசகர ் 

 

புகை்தவொர ்பெயர ்= பூகதர ்மொகதர ்வந்தியர ்ெெ்புவர ்தவதொளியர ் 

 

தூரத்்தர ்பெயர ்= விடர ்கொமுகர ் 

 

கொதலித்ததொர ்பெயர ்= விலைந்ததொர ்ஆரவ்லர ்தவட்தடொர ்

நயந்ததொர ்ஆதரித்ததொர ் 

 

வல்லொளன் பெயர ்= வயவன் மீளி  

 

திண்ணிதயொன் பெயர ்= வியவன் வண்டன் வீரன் மிண்டன் 

விறதலொன் பெொருநன் விடலல மள்ளன் திறதலொன் ெண்ணவன்  

 

ெலடவீரர ்பெயர ்= மறவர ்கூளியர ்மள்ளர ்பெொருநர ்இகலர ்

பசருநர ்வொளொளர ்வொளுைவர ்ெடர ்வீரர ் 

 

கீதைொர ்பெயர ்= ெல்லவர ்கயவர ்ெதகர ்நீசர ்புல்லர ்பூரியர ்

புள்ளுவர ்லகயர ்கலர ்தீதயொர ்கண்டகர ்மூடர ்அசடர ்அதன்மர ்

முசுண்டர ்சுமடர ்பவளிறர ்அற்ெர ் 

 



அறிவிலொன் பெயர ்= முழுமகன் சிதடன் மூடன் தெலத இழுலத 

அஞ்லஞ ஆதன் ஏலை மடமகன் குதலல  

 

அடிலமயின் பெயர ்= பதொழும்பு பதொண்டு பதொத்து தொதர ்பதொறு 

விருத்தி  

 

மற்றும்அடிலமயின் பெயர ்= தசடர ்கிணகர ்ஆக  

 

கள்வர ்பெயர ்= கரவடர ்தசொரர ்புலரதயொர ்கட்தடொர ்கரவர ்

ெட்டிகர ்திருடர ் 

 

அசச்முலடதயொன் பெயர ்= பீரு சிதன் பீதன் கரிதன் கொதரன்  

 

வஞ்சலனயொளன் பெயர ்= மொயன் நிகொதன்  

 

தவகமுலடதயொன் பெயர ்= கவனன் சவனன்  

 

கடினன் பெயர ்= கற்கசன்  

 

வழிசப்சல்தவொன் பெயர ்= ெதிகன் ெொந்தன்  

 

மற்றும்வழிசப்சல்தவொன் பெயர ்= வியவன் ஆக  

 

ஏவுவொன் பெயர ்= வியவன்  

 

பதொழில்பசய்தவொர ்பெயர ்= பதொழுவர ்கம்மியர ் 

 

தரித்திரர ்பெயர ்= இல்தலொர ்ஆதுலர ்வறிதயொர ்ஏலையர ்

நல்கூரந்்ததொர ்தெலதயர ் 

 

மற்றும்தரித்திரர ்பெயர ்= அகிஞ்சினர ்ஆக  

 

வொயில்கொெ்தெொர ்பெயர ்= கலடகொவலர ் 

 

தலசதின்தெொன் பெயர ்= சொடிலி கூடிலி  

 

தநொயுற்பறொழிந்ததொன் பெயர ்= உல்லொென்  

 

மதனொகரன் பெயர ்= சல்லொென்  

 

புகளொைன் பெயர ்= இயவுள்  



 

குலமுள்தளொர ்பெயர ்= குலிஞர ் 

 

உரிதயொன் பெயர ்= கிைவன்  

 

நிருவொணியின் பெயர ்= நக்கன்  

 

கூரல்மயில்தலொன் பெயர ்= மந்தன்  

 

.நொகரிகர ்பெயர ்= = சதுரர,் கொமுகர.்  

 

.கருலணயுள்தளொன் பெயர ்= = கொருண்ணியன்.  

 

.வலரயொதுபகொடுெ்தெொர ்பெயர ்= = வள்ளிதயொர.்  

 

ஓரக்ுடியிற்பகொண்தடொன் பெயர ்= = சகலன்.  

 

சுற்றத்தின் பெயர ்= = தகள், ஒக்கல், கிலள, ெந்தம், கூளி, கடும்பு, 

குடும்ெம்.  

 

உறவின் பெயர ்= = நண்பு, தமர,் உரியர,் நட்பு, நட்தடொர,் ெற்றினர ் 

 

தங்குடித்தமரின் பெயர ்= = தொயத்தொர,் ஞொதியர.்  

 

ஒருகுடியின் பெயர ்= = உதிரெ்பிரிவினர.்  

 

வழித்ததொன்றலின் பெயர ்= = வழிதயொன்.  

 

ெொட்டன் பெயர ்= = தொலத, தன்றொலத, மூதொலத.  

 

மற்றும் ெொட்டன் பெயர ்= = பிதொமகன். ஆக  

 

ஈன்தறொன் பெயர ்= = தொலத, அத்தன், தந்லத, பிதொ,ஐயன்.  

 

மொமன் பெயர ்= = மொதுலன், அம்மொன்.  

 

மருமகன் பெயர ்= = மருமொன், பிறங்கலட, ஓங்கல்.  

 

மூத்ததொன் பெயர ்= = அண்ணல், தலமயன், தம்முன், ததொன்றல் 

முன்னவன், தசட்டன்.  

 

இலளதயொன் பெயர ்= = பின்னவன், இளவல், பின்தறொன்றல், 



கனிட்டன், எம்பி, அனுசன்.  

 

தொயின் பெயர ்= = அம்லம, அன்லன, ஆய், அவ்லவ, தம்மலன 

தமொய், ஈன்றொள், தன்லன.  

 

முன்பிறந்தொன் பெயர ்= = அன்லன, பசவிலி, பதௌலவ,தசட்லட, 

முன்னவள், மூத்தொள்.  

 

பின்பிறந்தொள் பெயர ்= = பின்லன, லகலய, தங்லக.  

 

லமத்துனன் பெயர ்= = சம்மதன்.  

 

மணவொளன் பெயர ்= = கணவன், பகொழுநன், கொந்தன், தகள்வன், 

மணமகன், கொதலன், வல்லவன், உரிதயொன், ெதி, தவன், 

பகொண்கன், ெத்தொ, துலணவன், தலலமகன், தலலவன்.  

 

 மற்றுமணவொளன் பெயர ்= கண்டன் தவட்தடொன் ஆக  

 

 மணவொளனுக்குரிய பெயர ்= நொயகன்  

 

 மணமகள் பெயர ்= உரிலம வல்லவி தொரம் துலணவி 

வொை்க்லகத்துலண மணவொட்டி ெொரி இல்லொள் ென்னி 

விருந்தலன இல்லவள் குடும்பினி களம் கொந்லத இல் மலன 

கொதலி நொயகி  

 

 லமந்தன் பெயர ்= சந்ததி மதலல தலநயன் கொதலன் நந்தனன் 

சிறுவன் பமய்யன் ததொன்றல் பசம்மல் முலள சுதன் கொல் 

பெொருள் புதல்வன் புத்திரன் பிறங்கலட எசச்ம் தசய்  

 

 மகள் பெயர ்= புதல்வி சிறுமி புத்திரி தலநலய சுலத ஐலய 

ெந்தலன  

 

 பிள்லளயின் பெயர ்= குைவி குைந்லத  

 

 மகன்மகள்என்னுமிருெொற்கும் பெொதுெ் பெயர ்= எசச்ம்  

 

 ெொலர ்பெயர ்= மகொர ்குறுமொக்கள் சிறொர ் 

 

 இலளஞன் பெயர ்= மைவன் குமரன் லமந்தன் தசடன் இளவல் 

முருகன் கொலள  

 



 மற்றுமிலளஞன் பெயர ்ஆடவன் உவொ ஆக  

 

 ததொைன் பெயர ்= சிலதன் எலுவன் தசடன் நண்ென் ெொங்கன் 

சகொயன்  

 

 ததொைன்முன்னிலலெ்பெெயர ்= ஏடொ  

 

சங்கொத்தியின் பெயர ்= அருகன் சம்மதன் நண்ென்  

 

தலலலமெ்பெண் பெயர ்= குரத்தி பெருமொட்டி ஆசொள் இலறவி 

தகொமகள் தலலவி அடிகள் ஐலய சொமி அத்லத  

 

பெண்மணிகளிற்சிறந்தவள் பெயர ்= நங்லக  

 

அருந்தவெ்பெண் பெயர ்= லெம்லம பகௌந்தி  

 

ததொழியின் பெயர ்= சிலதி ெொங்கி தசடி இணங்கி துலணவி 

இகுலள சகி  

 

ததொழிமுன்னிலலெ் பெயர ்= ஏடி ஏலொ  

 

ஏவலிற்சிறந்தவள் பெயர ்= தசடி  

 

லகத்தொயின் பெயர ்= தொதி, பசவிலி, தகொடொய், பின்னலன.  

 

கன்னியின் பெயர ்= குமரி.  

 

தகொலம்புலன பெண்ணின் பெயர ்= வண்ணமகள்.  

 

நொல்வலகெ்பெண் ெருவத்தின் பெயர ்= வொலல, தருணி, 

பிரவிலட விருத்லத.  

 

 . முதியொள் பெயர ்= விருத்லத, மூத்தொள்.  

 

 .எழுவலகெ்பெண் ெருவத்தின் பெயர ்= தெலத, பெதும்லெ, 

மங்லக, மடந்லத, அரிலவ, பதரிலவ, தெரிளம்பெண். 

இவற்றினொண்டு , ,,, , ,  

 

 . மலடியின் பெயர ்= லமம்லம, வந்தி.  

 

கலன்கழிமகளிர ்பெயர ்= லகம்லம, லகனி, விதலவ, 



லகம்பெண் 

அமங்கிலி.  

 

.பெொதுமகளிர ்பெயர ்= விலலமகள், சூலள, தவசி, ெரத்லத, 

கணிலக  

 

பெண்ணின் பெயர ்= அரிலவ, அங்கலன, மடந்லத, ஆடவள், 

பதரிலவ, 

மொனினி, சிறுமி, இளம்பிடி, சுரிகுைல், மகடூஉ, கொந்லத, மொது, 

வனிலத, நல்லொள், கொரிலக, தளிரியல், அணங்கு, லதயல், 

பெதும்லெ, தெலத, மடந்லத, மங்லக, மொதயொள், ெொலவ, பிணொ. . 

 

மித்திரர ்பெயர ்= ஒல்லுநர,் துன்னுநர,் ஒன்றுநர,் தநரந்்தொர,் 

நண்ணுநர,் நள்ளுநர,் நயந்ததொர,் தமவினர,் தசரந்்ததொர.்  

 

மொற்றலர ்பெயர ்= ஒல்லொர,் தநொனொர,் ஒன்றலர,் நண்ணலர,் 

திருந்தலர,் தமவலர,் பசற்றொர,் பசறுநர,் இன்னொர,் கருதலர,் 

எண்ணலர,் நள்ளொர,் பெொருந்தலர,் ெற்றலர,் புல்லொர,் தசரொர,் 

பதவ்வர,் அரலடயலர,் தரியலர,் பதறுநர,் ஒட்டொர,் ெலகஞர.்  

 

ஆடவரக்ூட்டத்தின் பெயர ்= சலவ, ெண்லண, சங்கம், தகொட்டி, 

அலவ.  

 

மொதர ்கூட்டத்தின் பெயர ்= ஓலர, ெண்லண, ஆயம், குழு.  

 

மகளிர ்விலளயொட்டின் பெயர ்= ஓலர, ெண்லண, பகடவரல், 

பெொய்தல், உண்டொட்டு, கிரீலட, உெ்பு, தகளி, வண்டல்.  

 

.மக்கட்ெரெ்பின் பெயர ்= மன்ெலத, லெஞ்ஞீலி.  

 

.மக்கட்பெொதுெ் பெயர ்= மொந்தர,் மொனவர,் மொனிடர,் மண்ணவர,் 

மனிதர,் நரர.்  

 

குலத்தின் பெயர ்= குடி, திலண, விழுெ்ெம், ஒழுக்கம்.  

 

குலமுள்தளொன் பெயர ்= குலீனன்.  

 

தவட்தடொர ்பெயர ்= நயந்ததொர,் கொதலர,் நலசயுநர,் நயவர,் 

விலைந்ததொர,் ஆரவ்லர.்  

 

குருடன் பெயர ்= அந்தகன், சிதடன்.  



 

முடவன் பெயர ்= ெங்கு, சூனியன்.  

 

குறளன் பெயர ்= குஞ்சன், வொமனன்.  

 

மற்றுங்குறளன் பெயர ்= சிந்தன்.  

 

பசவிடன் பெயர ்= வதிரன்.  

 

ஊலமயின் பெயர ்= மூலக, மூங்லக.  

 

கூனன் பெயர ்= தகொணன்.  

 

அலியின் பெயர ்= தெடன், நபுஞ்சகன், தெலத, பெண்டகன், 

சண்டன்.  

 

பகொண்தடொற் பிலைத்துெ் பெறுமகன் பெயர ்= குண்டகன்.  

 

விதலவ பெற்ற மதலலயின் பெயர ்= தகொளகன்.  

 

கன்னியிற் பிறந்ததொன் பெயர ்= கொனீனன்.  

 

நொற்குலத்தில் உயரந்்தவொணு மிழிந்தபெண்ணுங் கூடிெ்பிறந்த 

பிள்லளகளின் பெயர ்= அநுதலொமர.்  

 

உயரந்்தபெண்ணு மிழிந்தவொணுங் கூடிெ்பிறந்த பிள்லளகளின் 

பெயர ்= பிரதிதலொமர.்  

 

அநுதலொமத்தொணு பிரதிதலொமெ்பெண்ணுங் கூடிெ் பிறந்த 

பிள்லளகளின் பெயர ்= அந்தரொளர.்  

 

அநுதலொமெ்பெண்ணும் பிரதிதலொமத்தொணூங் கூடிெ்பிறந்த 

பிள்லளகளின் பெயர ்= விரொத்தியர.்  

 

தெடியிலக்கண வலக = நசச்ுெ்தெசல், நல்லிலசதயொரத்ல், 

அசச்ுமொறல், ஆண்பெண்ணொதல், ஒருலகலயவீசிநடத்தல், 

தலலயிபலொருலக லவத்தல், எதிரந்்ததொலரக்கண்டு விலகல், 

எதிரந்்ததொரத்மற் பசல்லுதல், ெொரல்வதவறுெடுதல், 

பிறருக்குநடுநடுங்கிச ்சுைன்றுதிரிதல், பிறலரக்கண்டு 

நலகத்தல், நொணுதல், ெலநொடகஞ் பசய்தல், ெக்கம்ெொரத்்தல், 

ெதுங்கித்திரிதல், கொரணமில்லொமற் ெலவற்லறக் 



தகொெங்பகொண்டு தெசல், தன் முலலலயத் தொதனவருத்தல், 

அசக்கல், அழுதல், தசொரந்்தருவருத்தல், குறுக்கிக்கூட்டிெ் 

ெொரத்்தல், இலடயில் ஒரு லக லவத்தல், அதலனவொங்கல், 

இரங்கிெ்தெசல், எல்பலல்பலன்றுெொடுதல், இலவ தெொன்ற பிற 

பசய்லககள். 

 

கருவின் பெயர ்= சிலன, பீள், சூல், வயொவு, கருெ்ெம்.  

 

ததொலின் பெயர ்= உரிலவ, அதள், ஒலியல், புறணி, சருமம், 

வடகம், தெொரல்வ, ெசல்ச, துருத்தி, துவக்கு, கிருத்திமம்.  

 

இரத்தத்தின் பெயர ்= பசந்நீர,் தசொரி, பநய்த்ததொர,் பசம்ெொல், 

புண்ணீர,் சுடுவல், புலொல்நீர,் தசொணிதம், உதிரம், குருதி, கலற  

 

ஊனின் பெயர ்= தலச, தூ, தடி, விடக்கு, புலல, பிசிதம், புலொல், 

புண், புரணி, வள்ளுரம், புலவு.  

 

மற்றும் ஊனின் பெயர ்= இற்றி, இலறசச்ி.  

 

பிசச்ின் பெயர ்= ஊலை, மூலள, மொசு.  

 

கருெ்ெம்ெயிலிடத்தின் பெயர ்= லெசந்தி, லெங்குழி.  

 

ஈரலின் பெயர ்= ஈருள்.  

 

பசவ்வீரலின் பெயர ்= இரத்தம்.  

 

விழுக்கின் பெயர ்= விளர,் நிணம், பகொழுெ்பு.  

 

மற்றும் விழுக்கின் பெயர ்= பநய், வழும்பு.  

 

வழும்பின் பெயர ்= வழுக்கு.  

 

மலக்குரம்லெயின் பெயர ்= குடர.்  

 

பமய்ம்மலத்தின் பெயர ்= மொசு.  

 

உண்மலத்தின் பெயர ்= உெமலம்.  

 

இந்திரியத்தின் பெயர ்= கந்தம், சுக்கிலம்.  

 



*குலலயின் பெயர ்= மூலக, குண்டி.  

 

முலடயின் பெயர ்= பூதி, ஊை்த்தல், தலச, புலவு.  

 

தசொணிதத்தின் பெயர ்= பசம்ெொல்.  

 

நரம்பின் பெயர ்= நொடி, சிலர, தமலத.  

 

எலும்பின் பெயர ்= என்பு, அத்தி, அங்கம், கதளவரம்.  

 

கழியுடலின் முழுபவலும்பின் பெயர ்= கங்கொளம்.  

 

உடம்பின் பெயர ்= ஆகம், கொத்திரம், யொக்லக, தனு, உடல், 

பூதியம், புணரவ்ு, புகல், வியம், விம்மிதம், ததகம், அங்கம், 

மூரத்்தம், சரீரம், விக்கிரகம், பிண்டம், தமனி, பதொக்கு, கொயம், 

குரம்லெ, கடம், பமய், சடம், புரம், பூட்சி, தொெரம், புற்கலம்.  

 

வடிவத்தின் பெயர ்= ெடிவம், உருவம், சட்டகம், தமனி, வண்ணம். 

 

கொலின் பெயர ்= ெதம், ெொதம், சரணம், கைல்.  

 

மற்றுங்கொலின் பெயர ்= சலன், அடி, அங்கிரி, தொள். ஆக  

 

கரட்டின் பெயர ்= ெரடு, மிலசத்திரள், கொலடி.  

 

கலணக்கொலின் பெயர ்= சங்கம்.  

 

முைந்தொளின் பெயர ்= சொனு.  

 

பதொலடயின் பெயர ்= குறங்கு, வொமம், கவொன், ஊரு.  

 

அல்குலின் பெயர ்= கடிதடம், நிதம்ெம், அலர.  

 

மற்றும் அல்குலின் பெயர ்= வடிவு, அகல், உெத்தம்.  

 

பிருட்டத்தின் பெயர ்= பிருட்டம், சகனம், குய்யம், ெொயுரு.  

 

ஆன்குறியின் பெயர ்= இலிங்கம், தகொசம்.  

 

பெண்குறியின் பெயர ்= தயொனி, ெகம்.  

 



மற்றும்பெண்குறியின் பெயர ்= பூெ்ெகம்,பெொன், சின்னம்.  

 

இலடயின் பெயர ்= மத்திமம், நுசுெ்பு, மருங்கு.  

 

மருங்கின்ெக்கத்தின் பெயர ்= ஒக்கலல.  

 

பகொெ்பூழின் பெயர ்= இதலல, இலலஞ்சி, நொபி, உந்தி, தெொகில். 

 

மலத்தின் பெயர ்= அதமத்தியம்.  

 

சிறுநீரின் பெயர ்= அமரி, உவரி.  

 

வயிற்றின் பெயர ்= குக்கி, துத்தம், மடி,வயின், உதரம், தமொடு, 

சடரம், அகடு.  

 

மொரப்ின் பெயர ்= அகலம் உரம் ஆகம்  

 

மற்றும்மொரப்ின் பெயர ்= மருமம் பநஞ்சு  

 

முலலயின் பெயர ்= ெதயொதரம் சுவரக்்கம் குருக்கண் அம்மம் 

நகிலம் தனம் குயம் தசக்லக பகொம்லம பகொங்லக  

 

மற்றும் முலலயின் பெயர ்= ெறம்பு  

 

முலலக்கண்ணின் பெயர ்= சிலீமுகம் சூசுகம்  

 

லகயின் பெயர ்= கரம் அத்தம் ெொணி ததொள் லகத்தலம் 

 

முைங்லகயின் பெயர ்= கூரெ்்ெரம்  

 

மணிக்கட்டின் பெயர ்= கிலுத்தம்  

 

உள்ளங்லகயின் பெயர ்= அங்லக குடங்லக அகங்லக  

 

விரலின் பெயர ்= அங்குலி  

 

நகத்தின் பெயர ்= உகிர ் 

 

ததொளின் பெயர ்= புயம் பமொயம்பு வொகு  

 

கமுக்கட்டின் பெயர ்= வொகுமூலம் லகம்மூலம்  

 



ததொண்தமலின் பெயர ்= சுவல் பசகில் நிகலம்  

 

கழுத்தின் பெயர ்= கிரீவம் களம் கில்லம் கந்தரம் கண்டம் மிடறு  

 

முதுகின் பெயர ்= பவரிந் புறம் அெரம் பவந்  

 

பிடரத்்தலலயின் பெயர ்= சுவல் பிடர ்எருத்தம் சிறுபுறம் கயில் 

நிமம்  

 

கதுெ்பின் பெயர ்= கதெொலம் பகொடிறு அணு கவுள்  

 

தமொவொயின் பெயர ்= தொடி கட்டம்  

 

மற்றுதமொவொயின் பெயர ்= சுவுகம் தொை்வொய்  

 

முகத்தின் பெயர ்= ஆனனம் வதனம் துண்டம் வத்திரம்  

 

உதட்டின் பெயர ்= ெொலிலக முத்தம் இதை்  

 

தமலிதழின் பெயர ்= ஓட்டம்  

 

கீழிதழின் பெயர ்= அதரம்  

 

அண்ணத்தின் பெயர ்= அணரி  

 

ெல்லின் பெயர ்= எயிறு தந்தம் தசனம்  

 

மற்றும்ெல்லின் பெயர ்= முறுவல் நலக மூரல்  

 

நகுதலின் பெயர ்= சிரித்தற்கு தமற்கூறிய அம்மூன்று பெயருதம 

பகொள்க 

 

எயிற்றின் பெயர ்= விளிம்பு  

 

நொக்கின் பெயர ்= நொ தொலு தொரம் சிகுலவ  

 

வொயின் பெயர ்= லவெ்பு புலனிடம் ெொங்கர ் 

 

உண்மிடற்றின் பெயர ்= அணல்  

 

உண்ணொக்கின் பெயர ்= அண்ணம்  

 



மற்றும் உண்ணொக்கின் பெயர ்= சிறுநொக்கு  

 

கீை்வொய்ெ்புறத்தின் பெயர ்= அணல்  

 

தமல்வொய்ெ்புறத்தின் பெயர ்= அணரி அண்ணம்  

 

மற்றும் தமல்வொய்ெ்புறத்தின் பெயர ்= அணல்  

 

மூக்கின் பெயர ்= துண்டம் நொசி தகொணம்  

 

பசவியின் பெயர ்= கொது தகள்வி அள் சுருதி கன்னம் தசொத்திரம்  

 

கண்ணின் பெயர ்= திட்டி விதலொசனம் தநத்திரம் நயனம் தொலர 

அம்ெகம் விழி நொட்டம் அக்கம் தநொக்கு சக்கு திருட்டி ெொரல்வ 

தகொ  

 

கண்மணியின் பெயர ்= தொலர  

 

கண்ணிலமயின் பெயர ்= விளிம்பு  

 

புருவத்தின் பெயர ்= புரூரம் பிருகுடி நுதல்  

 

மற்றும்புருவத்தின் பெயர ்= புதல் புகுடி பீரு  

 

கழுத்தின்பின்குழியின் பெயர ்= ெனிசல்ச சூலற  

 

பதொண்லடக்குழியின் பெயர ்= பதொண்லட கில்லம்  

 

பநற்றியின் பெயர ்= முண்டகம் மத்தகம் நுதல் அளிகம் ெொலம் 

குளம் இலலொடம்  

 

தலலயின் பெயர ்= சிரம் கம் தசகரம் பசன்னி முடி உத்தமொங்கம் 

நவிரம் உசச்ி சிகரம் முண்டம் மத்தகம் மூரத்்தம் உவ்வி  

 

குடுமியின் பெயர ்= சிமிலி சிக்கம் சிலக சிமி  

 

உசச்ியின் பெயர ்= நவிரம் சுடிலக சூழி  

 

ஆண்ெொன்மயிரின் பெயர ்= குஞ்சி பித்லத ஓரி குைல் கொரெ்ங்கி 

தகசம் சுரியல் கதுெ்பு தலள நவிர ்பிசச்ம் சிலக  

 



பெண்ெொன்மயிரின் பெயர ்= குைல் கூலை குந்தளம் கூந்தல் 

அளகம் ஓதி ஐம்ெொல் கதுெ்பு சுருள் விதலொதம் ெரிசொரம் தகசம் 

சுரியல் மரொட்டம் தகொலத குருள் குரல் கூரல்  

 

ஆண்மயிரக்்கும் பெண்மயிரக்்கும் பெொதுெ் பெயர ்– கதுெ்பு தகசம் 

சுரியல் குைல்  

 

பெண்மயிரம்ுடியின் பெயர ்= பகொெ்பு மிஞ்சிகம் பகொண்லட 

தம்மிலம் முசச்ி சிகழிலக  

 

மயிரக்்குைற்சியின் பெயர ்= குந்தளம் அளகம் விதலொதம்  

 

குைற்பகொத்தின் பெயர ்= குந்தளம்  

 

ஐம்ெொன்முடியின் பெயர ்= *முடி குைல் பதொங்கல் ெனிசல்ச சுருள்  

 

பிறமயிரின் பெயர ்= ஓரி ெங்கி உலள உதரொமம் தகசம் மரொட்டம்  

 

பசறிமயிரெ்்ெரெ்பின் பெயர ்= சிதரொந்தம் உதரொமம்  

 

ஆண்ெொன்மயிரம்ுடியின் பெயர ்= பின்னகம் ெந்தம் முடி முசச்ி 

பகொண்லட சிகழிலக குைல் சுடிலக பமௌலி  

 

சலடயின் பெயர ்= குடிலம் தவணி தகொடீரம் சடிலம் பின்னல்  

 

தலலமயிரின் பெயர ்= சிதரொருகம்  

 

நலரமயிரின் பெயர ்= சலர  

 

மற்றும்நலரமயிரின் பெயர ்= ெலிதம் ஆக  

 

உறுெ்பின் பெயர ்= அவயவம் கொத்திரம் அங்கம்  

 

மற்றும்உறுெ்பின் பெயர ்= சிலன மூரத்்தம் ஆக  

 

சந்தின் பெயர ்= கந்து பகொளுத்து மூட்டு  

 

உடற்றழும்பின் பெயர ்= வடு வசி கசல்ச தசக்லக அங்கிதம் 

சுவடு பசதுக்லக  

 

இலறயின் பெயர ்= பிறங்கு வரி பெொறி வலர  
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*முடி மயிலரயுசச்ியின் முடித்தல். குைல் சுருட்டி முடித்தல். 

பதொங்கல் மயிலரமுடிந்து விடுதல். ெனிசல்ச பின்னிவிடுதல். 

சுருள் பின்தன பசருகல் 

 

ததமலின் பெயர ்= துத்தி வசந்திலக திதலல சுணங்கு உத்தி 

திதனி  

 

தகொலையின் பெயர ்= ஐ, கொசம்.  

 

கைலலயின் பெயர ்= அரலல  

 

பிணத்தின் பெயர ்= அைனம் சவம் குணெம் பிதரதம் கதளெரம்  

 

உடற்குலறயின் பெயர ்= யூெம் கவந்தம் மட்லட  

 

சிரமொலலயின் பெயர ்= அழிதலல கதரொடி  

 

தலலதயொட்டின் பெயர ்= கெொலம் பவண்டலல  

 

ெஞ்சமலவலகயின் பெயர ்= மலம் நீர ்வொயு பசந்நீர ்கந்தம் 

 

இருெத்லதந்து தத்துவத்தின் பெயர ்= பூதம் ஞொதனந்திரியம் 

புலன் கன்தமந்திரியம் அந்தக்கரணம் ஆன்மொ ஆக  

 

ஓரறிவுயிரின் பெயர ்= புல் மரம்  

 

ஈரறிவுயிரின் பெயர ்= அட்லட நந்து  

 

மூவறிவுயிரின் பெயர ்= சிதல் எறும்பு  

 

நொலறிவுயிரின் பெயர ்= வண்டு பஞண்டு  

 

ஐந்தறிவுயிரின் பெயர ்= மக்கள் *மொ  

= = = = = = = = = = =  

* மொ = விலங்கு 

 

ஆறறிவுயிரின் பெயர ்= மக்கள்† ஒருசொரவ்ிலங்கு 

= = = = = =  

† ஒருசொர ்விலங்கு என்றது கடளலரயும் அவர ்வழிெட்தடொலரயும் 

உணரந்்துவழிெடும் விலங்கிலன 



 

இருவலகத்தொதுவின் பெயர ்= சுதரொணிதம் சுக்கிலம்  

 

மூவடிவின் பெயர ்= பெண் ஆண் அலி  

 

முெ்பிணியின் பெயர ்= பித்தம் வொதம் சிதலட்டுமம்  

 

எண்வலக மணத்தின் பெயர ்= *பிரமம் பதய்வம் பிரசொெத்தியம் 

ஆரிடம் கொந்தருவம் ஆசுரம் இரொக்கதம் லெசொசம் 

தசொற்றின் பெயர ்= அன்னமயினியடிசி தலொதனம் = பெொம்மல் 

தெொனகமலடபுன்க மூரல் = புழுக்கன் மிதலவ யமலலபுற்லக = 

உணவு சருெ்ெொளித நிமிரல் வல்சி = யசனம்துற்றுக் 

கவளமுதரகம் = பசொன்றி ெொத்துக்கூை்ெதம்புகொ தசொதற  

 

கஞ்சியின் பெயர ்= கஞ்சியவொதக கொடி தமொலை  

 

ெொற்தசொற்றின் பெயர ்= ெொயசம்ெொற்தசொதற  

 

ததியுணவின் பெயர ்= தயிரிற் றிமிரறதியி னுணதவ  

 

அவிழின் பெயர ்= ெதமவிைொகும்  

 

வழியுணவின் பெயர ்= பெொதிததொட் தகொெ்புச ்சம்ெளம் 

வழியுணதவ  

 

பிட்டின் பெயர ்= ஆவியும் பவந்லதயும் பிட்படனலொகும்  

 

தமொதகத்தின் பெயர ்= தமொதகமிலட்டுகம்  

 

அலடயின் பெயர ்= அெ்ெமலடதய  

 

உக்கொரியின் பெயர ்= அஃகுல்லியுக்கொரி  

 

பில்லலடயின் பெயர ்= பில்லலடசஃகுல்லி  

 

திலனமொவின் பெயர ்= நுவலணதிலனமொ  

 

பநன்மொவின் பெயர ்= இடிபநன்மொதவ  

 

ததொலசயின் பெயர ்= கஞ்சந்ததொலச  

 



பூரிலகயின் பெயர ்= பநொலலயல்பூரிலக  

 

மொவின் பெயர ்= பிண்டியு மருெ்ெமும்பிட்டமுதுவலணயு = 

பமன்றிலவ மொபவன லிடியுமொகும்  

 

அெ்ெவருக்கத்தின் பெயர ்= அபூெங்கஞ்ச மிலலயலட பமல்லலட 

பநொலலயல் பூரிலக சஃகுல்லி தெொனக = மண்டிலக பெொள்ளலு 

மெ்ெவருக்கம் 

 

சிற்றுண்டியின் பெயர ்= அெ்ெம் பிட்தடொட குல்லியிடிபயனச ்

பசெ்பிய பவல்லொஞ் சிற்றுண்டி யொகும்  

 

கறிவரக்்கத்தின் பெயர ்= கறிவரக்்கங் கூட்டலம  

 

.. கறியின் பெயர ்= கறிநீடொணம்  

 

பெொரியலின் பெயர ்= கருலனபெொரியல்  

 

புளிங்கறியின் பெயர ்= துலவதயபுளிங்கறி  

 

குைம்பின் பெயர ்= ஆணங்குைம்ெொம்  

 

ெசச்டியின் பெயர ்= அவித்துலவயல்ெசச்டி  

 

வலறயலின் பெயர ்= வலறயதலொசல்ச  

 

பிண்ணொக்கின் பெயர ்= மலொவகம்பிண்ணொக்தக  

 

சூட்டிலறசச்ியின் பெயர ்= சூசியம் ெடிரத்ிரஞ் 

சூட்டிலறசச்ியொகும்  

 

மீன்முள் ளரிந்திடுங் கருவியின் பெயர ்= அயிரி மீன்முள் 

ளரிந்திடுங்கருவி  

 

ெொலின் பெயர ்= ெயசு கீர மமிை்து ெயம் ெொதல  

 

தயிரின் பெயர ்= ததியலளபெருகு தயிபரனலொகும்  

 

பநய்யின் பெயர ்= ஆதிரங் கிருத மொசச்ிய மிழுது = தநயந்துெ்பு 

பநய்யொ கும்தம  

 



மற்றுபநய்யின் பெயர ்= அவியொ கொரமு மதன் பெயர ்பெறுதம  

 

பவண்பணயின் பெயர ்= ஐயங் கவீன நவநீ தம்பமன = 

பவண்பணய் விதந்து விளம்ெெ்ெடுதம  

 

தமொரின் பெயர ்= மதிதந் தக்கிரங் கொலதசய தமொதர  

 

மற்றுதமொரின் பெயர ்= அருெ்ெ மலளமுசர ்மசச்ிலகயு மொகும்  

 

எண்பணயின் பெயர ்= லதல பமண்பணய் தநயமு மொகும்  

 

ததனின் பெயர ்= பிரசமு மதுவுந் ததபனனெ் தெசுவர ் 

 

குைம்பின் பெயர ்= ெொரு குைம்பு  

 

பசறிகுைம்பின் பெயர ்= பசசல்ச பசறிகுைம்பு  

 

கண்டசருக்லகயின் பெயர ்= கண்டம் ெொளிதங் கண்ட சருக்கலர.  

 

மணற்ெொகின் பெயர ்= கட்டியும் விசயமுங் கன்னலு மணற்ெொதக 

 

சருக்கலரயின் பெயர ்= குளமக் கொரங் குடமிலவ சருக்கலர  

 

மற்றுதமொரவ்லகசச்ருக்கலரயின் பெயர ்= உண்தட யயிரப்ுல் 

லகண்டபமொரு விகற்ெம்  

 

கற்கண்டின் பெயர ்= கன்னல் கட்டி கற்கண்டொகும்  

 

கள்ளின் பெயர ்= ெொலி பிழிதய ெடுமதுத் தணியல் = சொலி யொலி 

யொலல சொறு = மொதவஞ் சொதி சுலரதய மொரி = மதுவம் தவரி 

பதொெ்பி ததற = னறவு பிரச மொம்ெலி தரயந் = பதொண்டி நலன 

மொலி யரிட்ட மொசெங் = பகௌலவ சுவிலக சுதலொகி *சுண்லட = 

பவறிதய யம்மியம் வொருணம் ெொனளிதய தமலத = முண்டகம் 

ெொரி = மட்டுக் கொலி சொயனங் கொதம் = ெரிபயலி வொணிதங் 

பகொங்கு மகரந்தங் = குந்தி பசொல்விளம்பி யருெ்ெங் களிதய = 

கல்லியஞ் சுமொலி ஞொளிததமு = நொற்றம் வடிநலற மதுகரங் 

கள்தள.  

 

மற்றுங்கள்ளின் பெயர ்= ெலையு மந்திரமும் ெகரெ்ெடுதம.  

 

தகொற்தறனின் பெயர ்= பிரசங் தகொற்தறன்.  



 

ததன்கூட்டின் பெயர ்= இறொ தறன்கூதட. 

 

ெலெண்டத்தின் பெயர ்= ெண்ணியம் வளதம ெட்டம் ெண்டம் = 

ெண்ணிகொரங் கூலம் ெலெண் டெ் பெயர.்  

 

அரும்ெண்டத்தின் பெயர ்= தொரபமன் கிளவி யரும்ெண்டமொகும். 

 

எசச்ிலின் பெயர ்= மிசச்ி லுசச்ிட்ட பமசச்ிலொகும்.  

 

உணவின் பெயர ்= உணொதவ வல்சி யுண்டி தயொதன = மசனம் 

ெததம யிலரயொ கொர = முலறதய யூட்ட முணபவன லொகும்.  

 

தெருண்டியின் பெயர ்= பிரெ்பென் றுலரெ்ெது தெருண்டியொகும்.  

 

உண்ெனவற்றின் பெயர ்= துற்றி யுண்ென.  

 

தின்ெனவற்றின் பெயர ்= திற்றி தின்ென.  

 

ெருகுவனவற்றின் பெயர ்= ெொனமுந் துலவயும் ெருகுவன வொகும்.  

 

அடிசிபலன்ெது = அடெ்ெடுவ தடிசில்.  

 

புழுங்கபலன்ெது = புழுக்குவது புழுங்கல்.  

 

தித்திெ்பின் பெயர ்= இழுமு மதுரமு மினிலமயுந் ததமு = மமுதுஞ் 

சுலவயுந் தித்திெ் ெொகும்.  

 

லகெ்பின் பெயர ்= லகத்தறித்தங் லகெ்ெொகும்தம.  

 

புளிெ்பின் பெயர ்= ஆமில மொம்பிர மொகும் புளிெ்தெ.  

 

கொை்த்தலின் பெயர ்= கரிதல கொயங் கடுகங் கொை்த்தல்.  

 

துவரெ்்பின் பெயர ்= துவரெ்் தெதுவரம்.  

 

உவரத்்தலின் பெயர ்= உவரத்்தலுவதர.  

= = = = = = = = =  

 

 = வது பூணின்வலக. 

 

ஆெரணத்தின் பெயர ்= பூணணி அணிகலம் பூடணம் வள்ளி =  



ஆயிலை கலமு மொெரணம் தம.  

 

மணிமுடியின் பெயர ்= மகுடங் கீரீட பமௌலி மணிமுடி.  

 

மற்றும்மணிமுடியின் பெயர ்= சூடிலக சுடிலக தசகரமுஞ் 

பசொல்லும்.  

 

 முடியுறுெ்லெந்தின் பெயர ்= தகொடகங் கிம்புரி முகுடந் தொமம் = 

ெதும முடியுறுெ் பிலவ லயந்தொகும்  

 

முடிமொலலயின் பெயர ்= ெொட முடிமொலல தகொடி கதரொடி  

 

ெதக்கத்தின் பெயர ்= கண்டிலக மதொணி யொரமும் ெதக்கம்  

 

ததொளணியின் பெயர ்= அங்கதங் தகயூரந் ததொளணி யொகும்  

 

குண்டலத்தின் பெயர ்= குண்டல மஞ்சிலக குலைபயனலொகும் 

 

கொதணியின் பெயர ்= வல்லிலக பகொட்லட கடிெ்ெங் கொதணி  

 

குணுக்கின் பெயர ்= கடிெ்பிலண குணுக்கொம்  

 

ததொட்டின் பெயர ்= தொடங்கந் ததொதட  

 

கங்கணத்தின் பெயர ்= வலளயுந் பதொடியுங் கடகமுங் கங்கணம்  

 

லகவலளயின் பெயர ்= சரியுந் பதொடியுங் சூடகமுஞ் சங்குங் = 

குருகும் வண்டுங் கன்றுங் லகவலள  

 

பிள்லளக்லகவலளயின் பெயர ்= பிள்லளக்லகவலள பிடிக 

மொகும் 

 

சுட்டியின் பெயர ்= சுட்டி சுடிலக  

 

ெட்டத்தின் பெயர ்= ெட்ட தமொலட  

 

ெொதகிண்கிணியின் பெயர ்= ெரிபுர நூபுரம் ெொதிண் கிணிதய 

 

சதங்லகயின் பெயர ்= ெொத சதங்லக சிறுமணி கிண்கிணி  

 

சிலம்பின் பெயர ்= அரிதலள பஞகிழி நூபுரஞ் சிலம்தெ  



 

மற்றும்சிலம்பின் பெயர ்= அரவமுஞ் சிலம்பினபிதொனம்தம  

 

கொற்சரிக்குங்லகசச்ரிக்கும் பெயர ்= ெரியகங் கொற்சரி 

லகசச்ரியுமொகும்  

 

கொலணியின் பெயர ்= ெொத சொலங் கொலணியொகும்  

 

ெொடகத்தின் பெயர ்= ெொத கடகம் ெொடகமொகும்  

 

ஓலசபசய்தலளயின் பெயர ்= பஞகிைங் குடசச்ூ தலொலச 

பசய்தலள  

 

ஆடவரப்கொலடவீரத்தொலணிவதின் பெயர ்= ஆடவர ்

பகொலடயொல் வீரத் தொலணி = ெொதத் தணிதய கைலணிபயன்ெ  

 

மொதரிலடயணியின் பெயர ்= கொஞ்சி தமகலல கலொெம் ெருமம் = 

விரிசிலக மொத ரிலடயணி பயனெ்ெடும் = அவற்றுள் 

கொஞ்சிபயண்தகொலவ பயழுதகொலவ தமகலல = கலொெம் 

நொனொன்கு ெருமம் ெதிபனட்டு = விரிசிலக பயண்ணொன்கு 

தகொலவபயன்ெ  

 

சரிமணிக்தகொலவயின் பெயர ்= கலொெந் ததொலர சரிமணிக் 

தகொலவ  

 

அலரெ்ெட்டிலகயின் பெயர ்= அத்துமனொவு மலரெ்ெட்டிலகதய 

 

அலரஞொணின் பெயர ்= இரதர மலரஞொண்  

 

பசவிமலரெ்்பூவின் பெயர ்= கன்னொவதஞ் சஞ் பசவிமலரெ்்பூதவ 

 

ஆெரணத்பதொங்கலின் பெயர ்= பதொங்க லுத்தி மதலிலகதூக்கம் 

 

தமொதிரத்தின் பெயர ்= வீக மொழி யிலசச்ிலன தமொதிரம்  

 

மணிவடத்தின் பெயர ்= சரதம யொரந் தொம மணிவடம்  

 

பூணுநூலின் பெயர ்= உெவீதம் பூணு நூபலன பமொழிெ  

 

நுதலணியின் பெயர ்= இலம்ெகம் புல்லகஞ் சூட்டு நுதலணி  

 



பதய்வவுத்தியின் பெயர ்= திருத்பதய்வவுத்தி  

 

தலலக்தகொலத்தின் பெயர ்= ெங்குசம் 

பிஞ்ஞகம்ெயிறலலக்தகொலம் 

 

தலலெ்ெொலளயின் பெயர ்= பதொய்யகபமன்ெது 

தலலெ்ெொலளயொகும் 

 

கிம்புரியின் பெயர ்= தொங்கி கிம்புரி தகொளலக பூதண  

 

பிருஞ்சூட்டின் பெயர ்= பெருஞ்சூட் படன்ெது சிவளிலகெ் பெயதர  

 

சரெ்ெணியின் பெயர ்= சரெ்ெணி வயிரச ்சங்கிலி யொகும்  

 

தெரணியின் பெயர ்= மதொணி யொரம் பெரும்பூண்தெரணி  

 

பூண்கலடெ்புணரவ்ின் பெயர ்= கலடயுங் கயிலும் பூண்கலடெ் 

புணரத்வ  

 

மொதரணிவடத்தின் பெயர ்= ஆரங் கண்டிலக தொமங் தகொலவ = 

மொலலயிலைமொ தரணிவடெ் பெயதர  

= = = = = = = = = = = = = =  

 

 = வது இரத்திநவலக 

 

மொணிக்கத்தின் பெயர ்= மொமணி பசம்மணி மொணிக்கம் ெதும = 

ரொக பமன்ெதுமெ் பெயரக்் குரித்தத  

 

லவடூரியத்தின் பெயர ்= வொல வொயம் வயிடூரிய பமனல்  

 

வயிரத்தின் பெயர ்= வசச்ிரம் வயிரம்  

 

மரகதத்தின் பெயர ்= மரகத மரிமணி ெசல்ச மணிதய  

 

நீலமணியின் பெயர ்= நீல மணிெ் பெயர ்மணிபயன நிகை்த்துெ  

 

ெவளத்தின் பெயர ்= துெ்புெ் பிரவொளந் துவரத்ுகிர ்ெவளம்  

 

மற்றும்ெவளத்தின் பெயர ்= வித்துரும மரத்த பமன்னவும் 

விளம்புெ  

 



முத்தின் பெயர ்= நித்தில மொரந் தரளமு முத்தத  

 

கடவுண்மணியின் பெயர ்= நிதியு நிதொனமும் கடவுண் மணிெ் 

பெயர ் 

 

மணிெ்பெொதுெ் பெயர ்= மனவுங் கொசு மணியின் பெொதுெ் பெயர ் 

 

ஐவலகத்பதய்வமணியின் பெயர ்= சிந்தொ மணிசூ ளொமணி 

சிமந்தக = மணிசூடொமணி பகௌத்துவ மணிபயன் = றிலனயலவ 

பதய்வ மணிலயந் பதன்ெ  

 

சங்கநிதிபயன்ெது = சங்கநிதி சங்கின் வடிவின தொகும்  

 

ெதுமநிதிபயன்ெது = ெதுமநிதி ெதும வடிவினதொகும்  

 

சந்திரகொந்தமொவது = சந்திர கொந்த மணிநீர ்கொல்வது  

 

சூரியகொந்தமொவது = சூரிய கொந்த மணிதீச ்சுடரவ்து  

 

இருெ்புக்கொந்தத்தின் பெயர ்= இருெ்புக்கொந்தஞ்சும்ெகபமன்ெ  

 

ெளிங்கின் பெயர ்= ெடிகம் ெருக்லக கொழுெலம் ெளிங்தக  

 

வலளமணியின் பெயர ்= மனவு மக்கும் வொல்*வலள மணிதய  

= = = = = = = =  

*வலளமணி = அக்குணி 

 

பசங்கல்லின் பெயர ்= தொது பசங்கல் கொரிகமு மொகும்  

 

சிந்தூரத்தின் பெயர ்= திலகபமன்ெதுசிந்தூரமொதம  

 

சொதிலிங்கத்தின் பெயர ்= இங்குலிகஞ்சொதிலிங்கங்குலிகம்  

 

அகன்மணிெ்பெொதுெ் பெயர ்= அரதநஞ் சலொலக†யகன்மணி 

யொகும்  

= = = = = =  

† அகன்மணி = ததவமணிெ்பெொது 

= = = = = = = = = = = = =  

 

 = வது உதலொகவலக 

 



பெொன்னின் பெயர ்= ஆடகம் தவங்லக யரிபசந் தொது = கொணந் 

ததசிகங் கொஞ்சனங் கரெ்்பூரங் = கொரந் பதொடுக்கங் கனகஞ்சொ 

மீகர = மீைஞ் சுவண மிரணிய தமம = மொலச பசங்பகொ 

லொக்கங்தகொ வம் = பீதக மொலை யீலக சொக்குெ் = ெந்தந் தமனிய 

மத்தம் பூரி = சந்திரம் வித்த நிதிதய பவறுக்லக = யிந்த 

வலகெ்பெய பரல்லொம் பெொன்தன  

 

மற்றும் பெொன்னின் பெயர ்= அனந்தமும் வசுவு மருத்தமும் 

பெொருளுந் = தனமும் ெண்டமுந் திரவியமு மதற்தக  

 

பவள்ளியின் பெயர ்= தொர மிரசிதங் களபதௌதம் பவள்ளி  

 

பசம்பின் பெயர ்= தொமிர பமருலவ வடுதவ சுற்ெம் = 

உதும்ெரஞ்சீருள் சீருணஞ் பசம்தெ  

 

பவள்ளீயத்தின் பெயர ்= சீருளும் வங்கமும் பவள்ளீய மொகும்  

 

கொரீயத்தின் பெயர ்= நொகங்கொரீயம்  

 

தரொவின் பெயர ்= மதுகந்தரொவொம்  

 

துத்தநொகத்தின் பெயர ்= நொகம் துத்தநொகம்;  

 

பித்தலளயின் பெயர ்= இரதிமொ யொபுரி யொரகூடம் பித்தலள  

 

பவண்கலத்தின் பெயர ்= கஞ்சமுலறபவண்கலமொகும்தம  

 

இரும்பின் பெயர ்= கருங்பகொ லகியங் கருந்தொது வயிலு = 

மிரும்பின்பெயதர யயமு பமன்ெ  

 

உதலொகக்கட்டியின் பெயர ்= மொலை சுவணம் வங்கொரந் தகலண 

= யொடக முதலொகக் கட்டியொகும்  

 

ெஞ்சதலொகத்தின் பெயர ்= தமனிய மிரும்பு தொமிர மீய = மிரசிதம் 

ெஞ்சதலொக பமன்ெ  

 

நவதலொகங்களின் பெயர ்= இரதி மதுக நொகங் கஞ்சபமன் = றுலர 

பசய் நொலுட னவதலொக ம்தம  

 

ெண்டொரத்தின் பெயர ்= தகொசந் தண்டம் ெண்டொர மொகும்;  

 



பெொற்கலனிருக்லகயின் பெயர ்= பெொற்கல னிருக்லக பெொற் 

ெண்டொரம்  

 

உண்கலத்தின் பெயர ்= தொலந் தட்டந் தளிலக ெொசனமுண்கலம்  

 

வட்டிலின் பெயர ்= கரகமுங் தகொரமும் வள்ளமுஞ் சகடமுஞ் = 

சிகரமுஞ் சொலகயும் வட்டிற் பெயதர  

 

சிறுவட்டிலின் பெயர ்= கிண்ணமும் வள்ளமுஞ் சிறுவட்டிற் 

பெயதர  

 

மற்றும்சிறுவட்டிலின் பெயர ்= கிரொணபமன்ெதுஞ் சிறுவட்டிற் 

பெயதர  

 

நொழிலகவட்டிலின் பெயர ்= கன்னலுங் கிண்ணமுநொழிலக 

வட்டில்  

 

கண்ணொடியின் பெயர ்= புளக மத்த மொடிெடி மக்கல = பமொளி 

வட்டங் கஞ்சலன தருெ்ெணங் கண்ணொடி  

 

மற்றுங்கண்ணொடியின் பெயர ்= ஆதரிசன முருவங் கொட்டி 

கஞ்சனமுமொகும்  

 

ெடிக்கத்தின் பெயர ்= ெடியகம் ெடிக்கம்  

 

கலசெ்ெொலனயின் பெயர ்= கஞ்சலன கலசெ் ெொலன யொகும்  

 

துடுெ்பின் பெயர ்= கசிதந்துடுெ்பு  

 

பநய்த்துடுெ்பின் பெயர ்= சுருலவ பநய்த்துடுெ்தெ  

 

சட்டுவத்தின் பெயர ்= தவ்வி சிலகந் தறுவிசட்டுவம்  

 

லகம்மணியின் பெயர ்= ெடலிலக வட்டம்ெகரிற்லகம்மணி  

 

பெருமணியின் பெயர ்= பெருமணி கண்லடமணி யொலனமணி 

பயன்ெ  

 

எறிமணியின் பெயர ்= எறிமணி தசகண்டி.  

 

தூெமணியின் பெயர ்= தூெமணி லகம்மணி.  



 

தொளத்தின் பெயர ்= கிட்டிசீர ்ெொண்டில் கஞ்சங்லகத் தொளம்.  

 

கிண்கிணிமொலலயின் பெயர ்= குரதல தொரிலவ கிண்கிணி 

மொலல.  

 

கொளத்தின் பெயர ்= கொகளங் கொளம்.  

 

சிறுசின்னத்தின் பெயர ்= பீலி சிறுசின்னம்.  

 

பகொம்பின் பெயர ்= தகொடு மிரலலயும் வயிருங் பகொம்தெ.  

 

மற்றுங்பகொம்பின் பெயர ்= ஆம்ெலுமொபமன்றலறயெ் ெடுதம.  

 

ெரணியின் பெயர ்= தகொதய ெரணி.  

 

கமண்டலத்தின் பெயர ்= குண்டிலக கொண்டகங் கரகங் 

கமண்டலம்.  

 

பகண்டியின் பெயர ்= கடிெ்ெங் தகொடிகங் பகண்டி யொகும். 

= = = = = = = =  

 

= வது. ஆலடவலக. 

 

கூலறயின் பெயர ்= ஆலட, தகொடிசூடி வட்டங் = கொடகம் புட்டங் 

கலிங்கங் கொைகம் = ெடந் தூசுபுலடலவ துகில்ெரி வட்ட = 

மொவரணந் தொலன யுலடயொ சொர = மம்ெர நீலியறுலவ யுடுக்லக 

= சம்ெடம் ெட்டி சொடி தசலல = மடிதய சீலர வட்டுலட தகொசிகங் = 

கலலதய வொசனங் கூலற பயனக் கருதுவர.்  

 

சிறுதுகிலின் பெயர ்= கந்லத விரிெங் கண்லட பிடியல் = தவதகம் 

புங்கம் ெங்கங் கத்தியந் = தூரியஞ் சிற்றிலிலவ சிறுதுகிற் 

பெயதர. 

 

நல்லொலடயின் பெயர ்= நொகம் ெொரி நல்லொலடெ் பெயதர. 

 

ெட்டுவருக்கத்தின் பெயர ்= ெொளிதங்தகொசிகம்ெட்டுவருக்கம். 

 

மற்றும்ெட்டுவருக்கத்தின் பெயர ்= கொம்பு தநத்திரமுங் 

கருதுவரதற்தக.  

 



ெணித்தூசின் பெயர ்= ெொளிெணித் தூசு ததவொங்பகன்ெ.  

 

மயிரெ்்ெடொத்தின் பெயர ்= மயிரகம் வயிரிய மயிரெ்்ெடொ மொதம. 

 

அத்தவொளத்தின் பெயர ்= வடகமுல்லொச மத்த வொளம்.  

 

சித்திரெ்ெடொத்தின் பெயர ்= புத்தகஞ் சித்திரெ்ெடொமதொகும். 

 

உத்தரீயத்தின் பெயர ்= உத்தரொ சங்கதம கசமுத் தரீயம். 

 

பகொய்சகத்தின் பெயர ்= நீவிபகொய்சகம்.  

 

தெொரல்வயின் பெயர ்= மீக்தகொள்தெொரல்வ.  

 

உடுத்தலிறுக்கலின் பெயர ்= சுற்றலுடுத்தலிறுக்கறற்றல்.  

 

.முன்றொலனயின் பெயர ்= முன்றொலன ததொலக.  

 

முகெடொத்தின் பெயர ்= முகெடொஞ்சூழி. . 

 

கம்ெளிெ்ெடொத்தின் பெயர ்= கம்ெலங் கம்ெளங் கம்ெளிெ் 

ெடொதம.  

 

பசம்ெடொத்தின் பெயர ்= சிம்புளி பசம்ெடொம்.  

 

முலலக்கசச்ின் பெயர ்= வம்புவொர ்விசிலக ெட்டிலக முலலக்கச ்

பசனல்.  

 

கசச்ின்றலலெ்பின் பெயர ்= கஞ்சகஞ் 

சொரவ்ொரங்கசச்ின்றலலதய. 

 

தமற்கட்டியின் பெயர ்= விதொனங் கம்ெலம் ெடங்குவொனி 

தமற்கட்டி.  

 

சட்லடயின் பெயர ்= கஞ்சுகங் குெ்ெொய பமய்ெ்லெ 

கொஞ்சுகியங்கி வொரணஞ் சட்லடயொகும்.  

 

இடுதிலரயின் பெயர ்= அவிடி கஞ்சிலக யவளிலக கொண்ட = 

பமழினி கண்டம் ெொரங் கைனி = ெடமிடு திலர பமய்ெ்ெடொமு 

மொகும். 

 



பமத்லதயின் பெயர ்= தவிசு மலணயுந் தளிமமு பமத்லத.  

 

மற்றும்பமத்லதயின் பெயர ்= கொகுளி பயன்ெதுங் கருதெ் 

பெறுதம. 

 

தலலயலணயின் பெயர ்= உெதொன பமன்ெது 

தலலயலணயொகும். 

 

பெருங்பகொடியின் பெயர ்= ெடதம வொனி ெதொலக தகதனந் = 

துவசஞ் சத்தி ததொலக துகிதல = ெடங்குவி தலொதனம் ெடொலக 

பெருங்பகொடிதய.  

 

மற்றும்பகொடியின் பெயர ்= கிளத்துெ் பெறுதம தகதுவுமிதன் 

பெயர.்  

 

வீதியிற்கட்டியபகொடியின் பெயர ்= விடங்கம் வீதியிற் கட்டிய 

பகொடிதய.  

 

ததரிற்கட்டுங்பகொடியின் பெயர ்= ததரிலடத் திகை்பகொடி 

கூவிரமொகும்.  

 

சிறுபகொடியின் பெயர ்= கத்திலக சிறுபகொடி கட்டுலரயொகும்.  

 

மரவுரியின் பெயர ்= வற்கலல யிலறஞ்சி சீலரமரவுரி.  

 

சும்மொட்டின் பெயர ்= சுடுவு சுமடு சுலமயலட சும்மொடு.  

 

துணியின் பெயர ்= சிததர சிதலல சீலர துணிதய.  

 

ெரிவட்டத்தின் பெயர ்= வத்திர மொசொரம் வொசம் ெரிவட்டம்.  

= = = = = = = = = =  

 

 = வது பூசச்ுவலக. 

 

சொந்தின்பெொதுெ் பெயர ்= கலலவச ்தசறுங் கொதலக வண்ணமுங் =  

களெமும் விலரயுங் கலலவயுஞ்சொந்தத.  

 

நொல்வலகசச்ொந்தின் பெயர ்= பீதங் கலலவ வட்டிலக புலிபயன 

நொல்வலகசச்ொந்தி னொமமொகும்.  

 

கருெ்பூரத்தின் பெயர ்= ெொளிதங் கருெ்பூரம்.  



 

கத்தூரியின் பெயர ்= மொன்மதங் கத்தூரி.  

 

புழுகின் பெயர ்= வொசபநய்புழுதக.  

 

பூசுவனவற்றின் பெயர ்= அங்கரொகம் பூசுவன வொகும்.  

 

மயிரச்ச்ொந்தின் பெயர ்= ஏலந் தகரங் கொசலற மயிரச்ச்ொந்தத.  

 

பசஞ்சொந்தின் பெயர ்= பசஞ்சொந் பதன்ெது பசங்குங்குமதம.  

 

மற்றும்பசஞ்சொந்தின் பெயர ்= தளபமன்றுலரெ்ெது 

மதற்தகசொற்றும்.  

 

பவண்சொந்தின் பெயர ்= தளபமன்றுலரெ்ெதுபவண்சொந்தொகும். 

 

சந்தனத்தின் பெயர ்= சந்து சொந்தம் சந்தஞ் சந்தனம்.  

 

கலலவயின் பெயர ்= கலலவ களெெ் பெயர தொகும்.  

 

ெனிநீரின் பெயர ்= கந்தசொரமிமசலம்ெனிநீதர.  

 

பசறிகுைம்பின் பெயர ்= ததய்லவயுஞ்பசசல்சயுஞ் 

பசறிகுைம்ெொகும்.  

 

அெ்புதலின் பெயர ்= பகொட்டலெ்புதல்.  

 

பூசுதலின் பெயர ்= புலரத்்தல் பூசுதல்.  

 

மகளிரொகத்பதழுது தகொலத்தின் பெயர ்= மகளிர ்தகொலொல் 

வனமுலலயொகத்துத் = பதொழில்பெர வரிெ்ெது பதொய்யிலொகும்.  

 

நுதற்குறியின் பெயர ்= புண்டரந்திலக நுதற்புலனகுறிதய.  

 

*அசச்ுதபமன்ெது = அசச்ுத மறுகரிசி கூட்டிய தொகும்.  

= = = = = = = = = =  

 

 = வது சூட்டுவலக. 

 

மொலலயின் பெயர ்= சுக்லக பதொலடய பறங்கல் கத்திலக = 

யலங்கல் கண்ணி பதரியறொதர = யணியல்தொம பமொலியல் சூட்டு 



= தகொலதமஞ்சரி மொலலயின் கூற்தற.  

 

நுதலணிமொலலயின் பெயர ்= சூட்தடயிலம் ெகநுதலணிமொலல.  

 

தகொத்தமலரின் பெயர ்= தகொத்தமலதரமத்தகமொலல.  

 

பின்னியமொலலயின் பெயர ்= பிலணயபலன்ெது 

பின்னியமொலல  

 

தகொத்தமொலலயின் பெயர ்= 

சிகழிலகெடலலவொசிலகபதொலடயல். 

 

வொலகமொலலயின் பெயர ்= கல்வியிற் தகள்வியிற் பகொலடயிற் 

ெலடயில் = பவல்லு நரணிவதுவொலகயொகும்.  

= = = = = = = = = = =  

 = வது இயல்வலக. 

 

மூவலகத்தமிழின் பெயர ்= இயற்றமிழிலசத் தமிை் நொடகத் 

தமிபைன = வலகெ்ெடச ்சொற்றினர ்மதியுனரந்்ததொதர. ( 

= = = = = = = = = = =  

*அசச்ுதத்லத அக்கதபமன்றுவைங்குவர.் 

 

எண்வலகக்கணத்தின் பெயர ்= அறம்பெொரு ளின்ெம் வீபடன்றி 

வற்றின் = றிறம்ெடசப்சய்யுள் பசெ்புங்கொலல = நீரின்கணமு 

நிலத்தின்கணமுந் ததயுவின்கணமும் வொயுவின் கணமு = 

மந்தரகணமுமியமொன கணமுஞ் = சந்திர கணமுஞ் சூரியகணமு 

பமன் = பறண்வலகக்கணமுமியம்ெல் தவண்டும்  

 

அவற்றுள் நீரின் கணவலக = தநர ்முதலொகி நிலரயிலண 

பின்வரினீரின் கணபமனசச்ீர ்பெயர ்பெறுதம  

 

நிலத்தின்கணவலக = நிலர மூன்றுறுசீர ்நிலக்கண மொகும்  

 

ததயுவின்கணவலக = தநரந்டுவொகி நிலரயிரு ெொல்வரிற் = 

தறயுவின் கணபமனச ்பசெ்புவர ்புலவர ் 

 

*மொருதகணவலக = இறுதி நிலரயொ யிலணதநர ்முன்னர ்= 

வருவது மொருத கணபமன லவெ்ெர ் 

 

அந்தரகணவலக = முந்து நிலரயிலண வந்துதநர ்பின்வரி = 

னந்தர கணபமன் றலறயல் தவண்டும்  



 

இயமொனன் கணவலக = தநரம்ூன்றொகிற் சீரியமொனன்  

 

மதியின்கணவலக = முதனிலரயொகி யிலணதநரப்ின்வரின் = 

மதியின் கணபமன வகுத்தனர ்புலவர ் 

 

†எரிகதிரக்்கணவலக = நிலரநடு வொகி தநரிரு ெொல்வரி = 

பனரிகதிரக்் கணபமன் றியம்பினர ்புலவர ் 

= = = = = = = =  

† எரிகதிர ்= சூரியன் 

 

அவ்பவட்டினுள் நற்கணவலக = நிலனுநீரு மதியுமிய மொனனு 

நலமிக முன்வரினன் கணமொகும்  

 

தீக்கணவலக = ஏலனயநொன்கு மூனமதொகும்  

 

நன்கணதீக்கணவரலொற்றுவலக = பவண்ெொ = கொய்சச்ீரின் 

முன்னிரண்டுங் லகபகொள் கனிசச்ீரின், வொய்த்தசீர ்

பின்னிரண்டும் வொங்கிக்பகொள் = வொய்த்த, கனிசச்ீரின் 

முனம்னிரண்டுங் கொய்சச்ீரின் பிின்னும், நுனித்த 

கணபமட்டினுக்கு நூல்  

 

எழுத்துெ் பெொருத்தவலக = பசொல்லியவலகயொ பலழுத்துெ் 

பெொருத்தம் = வல்பலழுத்தல்லது பமல்பலழுத் தொகொ = யொவலகச ்

பசய்யுட் கின்ெபமொடு புணரந்்த = மூவலகச ்சீதரமுதற்சீ ரொகும்  

= = = = = = = =  

*மொருதம் = கொற்று 

 

தொனெ்பெொருத்தவலக = பவண்ெொ = தன்பனழுத் துெ்ெொலன் குமர 

னிரண்டொகு, மன்னவற்கு மூன்றொம் வகுக்குங்கொற் = றுன்னிய, 

நஞ்சொர ்விருத்தமொ நொன்கொகி லலந்தொகி, பலஞ்சொ மரணத் 

தியல்பு  

 

நற்றொனந்தீத்தொனமொவன = தலலவ பனழுத்தத முதலொய்ச ்

சொற்றினல மிகுமூன்று மற்றிரண்டு மூனம்  

 

நொட்பெொருத்தவலக = பவண்ெொ = தன்னொட்குெ் பின்னொளு 

நன்றொகுஞ் சம்ெந்த = நன்னொன்கு மொறு நலம்பெருகும் = 

பெொன்னலனயொ = பயட்டிதனொ படொன்ெொனொ மித்தலனயு 

பமன்ெதர = பயொட்டொலர பயொட்டுவிக்கு நொள் 

 



(இதுவும் அது) நீரக்்கணத்து நொள்சதய நீடியமொனன் கணநொள் = 

ெொரக்்கிற் ெரணிெடிக் கணத்துக் = தகற்குநொள் = தகட்லட 

மதியின்கணநொண் மகமிங்குக் = கூட்டிய நொபளன்தற கூறு.  

 

(இதுவுமது) கொற்றின்கணநொள் கடுஞ்தசொதி கொரத்்திலகயொ = 

தமற்ற பவரிக்கணத்துக் பகண்ணுங்கொற் = தறொற்றிரவி = 

பெொங்குகணநொள் புநரப்ூச மொகொயந் = தங்குகண 

நொதளொணந்தொன்  

 

நற்கணத்தின்ெயன் = நிலமதி நீரியமொன பனனுநொன்கும் = 

பெருக்கஞ் பசய்தலில் வொை்நொள் ெயத்தலிற் = றருக்கிய சீரத்்தி 

தன்லனத்தருதலின் = மிகுதிருவொக்கலின் தவந்தரக்்கும் பிறரக்்குந் 

= தகுபமனக் கைறினுந் தகொமற் றசச்ீரக்் = குரியவொ நொபளொடும் 

பெொருந்தொக்கொதல  

 

தீக்கணத்தின்ெயன் = அந்தரவொயு வளவிலொதித்தன் = 

பசந்தைபலந்னுந் தீக்கணஞ் தசரின் = ததசம் தெொக்குதல் 

பசல்வத்லதெ் பிரித்தல் = சூனியமொக்கல் சூை்தநொயுறுத்தல் = 

ஊனம்ெயக்குபமன் றுலரத்தன ரொய்ந்து = பதள்ளிதினுணரந்்த 

பசந்தமிை்க் கவிஞர.்  

 

உண்டிதெொருத்தவலக = ஆதியமு பதழுத் தொகிய வசச்ீரக்்தகொதிய 

பதய்வத்துக் குரிய நொபளொடும் = ெொடெ் ெடூஉ மியல்பின்றியு 

மிலறவன் = பிறந்த நொளினும் பெயரந்ொடன்னினும் = 

இரண்டிபனொன்றிற் பெொருந்தக்கூறிய = ெொத முததல பயடுெ்பின் 

மற்றவற் = தகறு திரு வொக்குபம *ன்மனொர ்புலவர.் 

 

புள்வலக = பவண்ெொ = அகரதம வல்லூறொ மொந்லத யிகர = 

முகரதம கொக்லகபயன தவொது = பமகரதம, *வண்டொனக் தகொழி 

வலளவொய் மயிபலன்னக், பகொண்டொ பரொகரக் குறி.  

= = = = = = = = = = = = = = = =  

*வண்டொனம் வளவிய தொனமொகக்பகொண்ட 

 

+கன்னல்வலக = ஐவலக பயழுத்தி லகர $முதிெ்ெ = இகரந்தொதன 

யின்புறுபமன்ெ = உகரமரசொ பமகரந்துயிலும் = ஒகரந்தொதன 

யுயிரெ்பின் பறொடுங்கும். 

= = = = = = = = = =  

+கன்னல் நொழிலக, உலதயொதி நொழிலக முதல் நொழிலக 

முெ்ெதும் ஒவ்பவொன்றிற்கு அவ்வொறு நொழிலகயொகக் 

பகொள்ளுதலொம். 



$உதிெ்ெ என்றது ஆறுநொழிலகயில் ஐந்துபுள்ளுந்தத் தந்பதொழில் 

பெறநிற்றல். 

 

அவ்வவர ்பெயரம்ுத பலழுத்துவந் துதிெ்ெ = வவ்வவரெ்் 

ெொடினொக்க மிகுதம.  

 

ெொல்வலக = எழுத்பதனெ் ெடுெலவ யொண்பெண் ணலிதய.  

 

அவற்றுள் = ஆபணழுத்து = உயிரெ்ன் னிரன்டு மொபணனெ் 

ெடுதம.  

 

பெண்பணழுத்து = உயிரப்மய் பயல்லொம் பெண்பணழுத்பதன்ெ.  

 

அலிபயழுத்து = ஒற்பறழுத் பதல்லொ மலிபயனெ் ெடுதம.  

 

, அவ்பவழுத்துகளுள் முதற்சீரின் முதபலழுத்து இன்னபதனல் = 

எழுத்தின் கிைத்தி நொமக ளொதலிற் = பெண்பணழுத் தல்லது 

முன்லவத் துலரயொர.்  

 

மங்கலசப்சொல் = திருதவகளிதற ததரெ்ரிகடதல = பெொலிதவ 

மணிதய பூெ்புகை் சீபரனல் = வருத்தநீங்கிய மங்கலச ்பசொல்தல.  

 

தவதியரக்் குரிய ெொவலகெ் பெயர ்= பிள்லளெ் ெொட்டு வொயின் 

முன்னம் = பவள்லளெ் ெொடு தவதியரக்் குரித்தத. 

 

அரசரக்்குரிய ெொவலகெ் பெயர ்= தநரிலச யகவலுங் பகொசச்கக் 

கலியு = மொரொ யுங்கொ லரசரக்் குரித்தத.  

 

வணிகரக்் குரிய ெொவலகெ் பெயர ்= வஞ்சியும் மின்னிலச 

பவள்லளயும் வணிகரக்் = பகஞ்சலில்லொ வியல் புலடத்தொகும்  

 

சூத்திரரக்் குரிய ெொவலகெ் பெயர ்= பநடுபவண் ெொட்டும் 

தநரிலச யகவலுங் = கடியசூத் திரரக்்குக் கட்டுலரத் தனதர.  

 

கொெ்புக்குரிய கடவுள் = கொெ்புமுத லிலசக்குங் கடவுடொதன = 

பூக்கமை் தண்டுைொய் புலனந்தவனொமவன் = கொவற் கிைலமய 

னொதலொனும் = பூவின்கிைத்திலயெ் பெொருந்துதலொனு = 

முடியுங்கடகமு பமொய்பூந்தொருங் = குலையுநூலுங் 

குருமணிெ்பூணும் = அணியுஞ்பசம்ம லொதலொனும் = மன்னுறு 

பிரமலனத் தருத லொனும் = முன்னுற பமொழிதற் குரிய னொபமனெ் 



= ென்னி யுலரத்தனர ்

ெொவலர ்தொதம.  

 

ஆண்ெொற்பிள்லளெ் ெொட்டின்வலக = பிள்லளெ்ெொட்டுத் 

பதள்ளிதிற் கிளம்பிற் = றிங்களிரண்டிற் பறய்வங் கொக்பகன = 

இன்றமிை்ெ்புலவரியம்பிய கொெ்பு = லமந்தொந்திங்களிற் 

பசங்கீலரயொடலு = மொறொந்திங்களிற் கூறுதல்கற்றபலொ 

தடைொந்திங்களி னின்னமுதூட்டலு, பமட்டொந்திங்களினி 

யற்றொலொட்டலு = பமொன்ெதொந் திங்களி லுயரச்ெ்ெொணியும் = 

ெத்திதனொபடொன்றின் முத்தங்கூறலு மொண்டுவலரயி னீண்டு 

வருபகன்றலு = மதியீபரொன்ெதின் மதிலயயலைத்தலு = 

மிரண்டொமொண்டிற் சிறுெலற பகொட்டலு = 

மூன்றொமொண்டிற்சிற்றில் சிலதத்தலும் = நொலொமொண்டிற் 

சிறுததருருட்டலும் = ெத்திற்பூணணிென்னீரொண்டினிற் கசப்சொடு 

சுரிலககொமுறெ்புலனதபலன் = றின்னலவ பிறவுமொகுமிவற்றுள் = 

முன்னரப்மொழிந்த பவொழிந்தவற்தறொடும் = பெற்றவொண்ெொற் 

பிள்லளெ்ெொட்டொம் = முன்னுறக்கிளந்த ஆண்டினொள்வலர = 

இலசத்தெொட லிருெொற்குமுரித்தத.  

 

பெண்ெொற்பிள்லளெ் ெொட்டுவலக = தெணும் சிறெ்பிற் பெண்மக 

வொயின் = மூன்றொ மொண்டிற்குைமண பமொழிதலு = லமந்தின் 

முதலொ பயொன்ெதின் கொறு = லமங்கலணக் கிைவலன 

யொரவ்பமொடு தநொற்றலும் = ெனிதநொர ்ததொய்தலும் ெொலவயொடலு 

= மம்மலன கைங்கு ெந்தடித் தொடலுஞ் = சிறு தசொறடுதலுஞ் சிற்றி 

லிலைத்தலு = மூசலொடலு பமன்றிலவ யுள்ளிட்டுெ் = தெசிய 

பெண்ெொற் பிள்லளெ் ெொட்தட.  

 

கவியரங்தகற்றிய ெொட்டுலடத்தலலவன் பசய்யும் வழிெொடு = 

உருவகமுவலம வழிநிலல மடக்தக = விரிசுடர ்விளக்பகன விரவி 

வருநவும் = தவற் றுலம நிலலதய பவளிெ்ெடு நிலலதய = 

தநொக்தக யுட்தகொ படொலகபமொழி மிலகபமொழி = வொரத்்லத 

தன்லம பிறரத்கொள் லவெ்பெனெ் = ெொற்ெடக் கிடந்த ெகுதியின் 

வருநவுஞ் = சிறெ்பு பமொழி சிதலலட மறுத்துபமொழிநிலலதய = 

வுடனிலலக் கூட்ட முவமொன முருவக = நுவலொ நுவற்சி தலலக்கட் 

டியபமொழி = நிதரிசனம் ெொரொட் படொருங்கியனிலலதய = 

லயயமுயரத்வ விரவியல் வொை்த்பதன = பவய்துமிருெத் 

பதட்டலங்கொரத் தொலு = பமழுத்துச ்பசொற்பெொரு ளியொெ்பு 

பநறியொலு = நலவயறச ்பசய்யுள் பசய்யும் ெொவல = னலவயு மரசு 

மறியெ் ெொடுதவொன் = முத்தமிை் வல்தலொ னொற்கவி ெொடுதவொ = 



னுத்தமச ்சொதியிற் றெ்ெொதுயரந்்ததொ = னுறுெ்பிற் குலறயொ 

பதொழுக்கபமொடு புணரந்்ததொன் = முெ்ெதுகழிந்தங் பகழுெதுக் 

குளவொம் = பெற்றியினலமந்த பிரொயம துலடதயொன் = ெொடுங் 

கவிலத நொடுறக் பகொள்ளிற் = தறொரண நொட்டித் 

துகிற்பகொடிபயடுத்து = வொரம்ுரசியம்ெ மலறதயொர ்வொை்த்த = 

விழுத்தகு தகொலத்து விரித்தபூங் கலிங்கத்துெ் = ெழிெ்பில் 

ெொலிலகெ் ெல்லுணொ முலளயின் = விளக்கு நிலற குடத்து 

விதொனெ் ெந்தரிற் = றுளக்கமில் ெல்வலகத் தூணிலகெ் 

பெொதியிற் = ெல்கிலள பநருக்கிற் ெொலவயர ்ெல்லொண்டின் = 

மல்குவனெ் ெலமந்த வளமலனநொெ்ெண் = பவண்டுகிலுடுத்து 

பவண்பூச ்சூடித் = தன்றவிசிருத்தித் தொனயலிருந்து = 

மங்கலசப்சய்யுண் மகிை்ந்துதகட்டுெ் = பெொன்னு மொலடயும் 

பூணுங் கடகமு = மின்னிலவ பிறவுங் பகொடுத்தத ைடிநிலம் = 

புரவலன் பின்பசன் பறொழிபகன நிற்றல் = பூவலர ்நறுந்தொரெ்் 

புரவலன் கடதன.  

 

ெரிசில்பெறொவலக = ெொட்டுலடத்தலலவன் ெரிசில்பகொடொதனல் 

= மீட்படொரு தெரின் விலரந்ததிற் தசரத்்தி = யூரும் தெரு 

பமொருங்தக ெறித்துச ்= சீருந் தலளயுஞ் பசல்வதினொட்டி = 

னிங்கிவன்றிருவிைந் திடரெ்்ெடத் திருவு, 

மங்கவற்கொகுமொகொதிவற்தக.  

 

மற்றும் ெொவலன் ெரிசுபெறொக்கொற்பசய்யும்வலக = ெரிசி லீயொெ் 

ெொவிதன் ெனுவலலத் = பதரிதர பவழுதிச ்பசம்பூச ்சூடித் = 

தன்மலனெ் புறத்தினுஞ் சொமுண்டி முன்றிலும், ென்னகம் வொழும் 

ெைம்ெதி தன்னினு = மயொனத ்திடத்தினு மறுகு தன்னினுந் = 

தியொனித்திருந்து பசந்தீக் பகொளுத்த = வீரறுதிங்களி னிறுதி 

யொபமன்ெ = தொதிெ்புலவனலறந்த பமொழிதய.  

 

இதுவுமது = ெரிசில்பெறொது ெொடியபுலவன் = பறருமர 

லுள்ளபமொடுகலங்கித் தீங்குயிற் = ெொட்டுலடத்தலலவன்றிெ் 

ெொட்டுக் = தகட்டினிதிருந்த கிலளஞருங்பகடுவர.்  

= = = = = = = = = =  

 

 = வது இலசவலக. 

 

கொமரெ்ெொட்டின் பெயர ்= கொனங் பகொலளதய வரிகந் தருவங் = 

கீத 

மிரொகங்தகயம் ெொணி = நொத மிலசெண் கொமரெ் ெொட்தட.  

 



நொல்வலகெ்ெண்ணின் பெயர ்= ெொலலகுறிஞ்சி மருதஞ் பசவ்வழி 

பயன = நொல்வலக யொைொ நொற்பெரும் ெண்தண.  

 

ெொலலயொை்த்திறத்தின் பெயர ்= அரொக தநரத்ிற முறுெ்புக் 

குறுங்கலி = யொசொ லனந்தும் ெொலலயொை்த்திறதன.  

 

குறிஞ்சியொை்த்திறத்தின் பெயர ்= லநவளங் கொந்தொரம் ெடுமலல 

மருபளொடு = வயிரெ்்புெ் ெஞ்சுர மரற்றுச ்பசந்திற = மிவ்வலக 

பயட்டுங் குறிஞ்சி யொை்த் திறதன.  

 

மருதயொை்த்திறத்தின் பெயர ்= நவிரவ்டுகு வஞ்சிபசய்திற நொன்கு 

= மருத யொை்க்கு வருந்திற னொகும்.  

 

பசவ்வழியொை்த்திறத்தின் பெயர ்= தநரத்ிறம் பெயரத்ிறஞ் சொதொரி 

முல்லலபயன = நொலுஞ் பசவ்வழி நல்யொை்த்திறதன.  

 

பெரும்ெண்ணின்வலக = ஈரிரு ெண்ணு பமழுமூன்று திறனு = 

மொகின்றன விலவ யிவற்றுட் ெொலலயொை் = பசந்துமண் டலியொை் 

ெவுரி மருத யொை் = ததவதொளி நிருெநுங்கரொகங் = நொகரொக 

மிவற்றுட் குறிஞ்சியொை் = ஆசொரி சொயதவளர ்பகொல்லி = 

கின்னரொகஞ் பசவ்வழிபமௌசொளி சீரொகஞ் = சந்தியிலவ 

ெதினொறும் பெரும்ெண்.  

 

ெொலலயொை்த்திறன்வலகயின் பெயர ்= தக்கரொக மந்தொளி ெொலட 

அந்தி மன்றல் தநரத்ிறம் வரொடி = பெரிய வரொடி சொயரி ெஞ்சமம் = 

திரொடம் அழுங்கு தனொசி தசொமரொகம் = தமகரொகந் துக்கரொகங் = 

பகொல்லிவரொடி கொந்தொரம் சிகண்டி = ததசொக்கிரிசுருதி 

கொந்தொரம்மிலவ = யிருெதும்ெொலலயொை்த்திறபமன்ெ. 

 

குறிஞ்சியொை்த் திறன்வலகயின் பெயர ்= நட்டெொலட யந்தொளி 

மலகரி = விெஞ்சிகொந்தொரஞ் பசருந்திபகவுடி = உதயகிரி ெஞ்சுரம் 

ெைம்ெஞ்சுரம் = தமகரொகக்குறிஞ்சிதகதொளி = குறிஞ்சி 

பகௌவொணம் ெொலட சூரத்ுங்கரொக = நொகமருள்ெைந் தக்கரொகம் = 

திவ்வியவரொடி முதிரந்்தவிந்தள = மநுத்திரெஞ்சமந் 

தமிை்க்குசச்ரியருட் = புரிநொரொ யணிநட்டரொக = மிரொமக்கிரி 

வியொைக்குறிஞ்சி ெஞ்சமம்தக்கணொ திசொவகக்குறிஞ்சி = 

யொநந்லதபயனவிலவ முெ்ெத்திரண்டுங் = 

குறிஞ்சியொை்த்திறமொகக்கூறுவர.்  

 

மருதயொை்த் திறன்வலகயின் பெயர ்= தக்தகசி பகொல்லி யொரிய 



குசச்ரி = நொகபதொனி சொதொளி யிந்தளந் தமிை்தவளர ்பகொல்லி = 

கொந்தொரங் கூரந்்த ெஞ்சமம் ெொக்கழி = தத்தள ெஞ்சம மொதுங்க 

ரொகம் = பகௌசிகஞ் சீகொமரஞ் சொரல் சொங்கிமம் = எனவிலவ 

ெதினொறு மருதயொை்த்திறதன.  

 

பசவ்வழியொை்த் திறன்வலகயின் பெயர ்= குறண்டி யொரிய தவளர ்

பகொல்லி = தனுக்கொஞ்சி யியந்லத யொை்ெதங் கொளி = 

பகொண்லடக்கிரி சீவனியொலம சொளர ்= ெொணி நொட்டந் தொணு 

முல்லல = சொதொரி லெரவம் கொஞ்சி பயன விலவ = ெதினொறுஞ் 

பசவ்வழி யொை்த்திற பமன்ெ.  

 

மற்றுந்திறத்தின் பெயர ்= தொரெ் ெண்டிறம் லெயுள் கஞ்சி = 

ெடுமலல யிலவநூற்று மூன்றுதிறத்தன.  

 

தநரத்ிறத்தின் பெயர ்= துக்கரொக தநரத்ிறமொகும்.  

 

கொந்தொரெஞ்சமத்தின் பெயர ்= உறை்ெ்புக்கொந்தொரெஞ்சமமொகும். 

 

தசொமரொகத்தின் பெயர ்= குறுங்கலி பயன்ெது தசொமரொகம்.  

 

கொந்தொரத்தின் பெயர ்= சொரற்றிறபமனி னதுகொந்தொரம்.  

 

நட்டெொலடயின் பெயர ்= லநவளபமன்ெது நட்ட ெொலட.  

 

ெைம்ெஞ்சுரத்தின் பெயர ்= ெஞ்சுரம் ெைம்ெஞ்சுரமொகும்தம.  

 

கவ்வொணத்தின் பெயர ்= ெடுமலலபயன்ெது ெகரிற்கவ்வொணம்.  

 

அநுத்திரெஞ்சமத்தின் பெயர ்= அயிரெ்்புஅநுத்திரெஞ்சமமொகும்.  

 

குறிஞ்சியின் பெயர ்= அரற்றுக்குறிஞ்சி.  

 

பசந்துருதியின் பெயர ்= பசந்திறஞ் பசந்துருதி.  

 

தக்தகசியின் பெயர ்= நவிரத்க்தகசி.  

 

வடுகின் பெயர ்= இந்தளம் வடுபகனல்.  

 

ெொக்கழியின் பெயர ்= வஞ்சிெொக்கழி.  

 

சிகண்டியின் பெயர ்= பசய்திறஞ் சிகண்டி.  



 

சொதொரியின் பெயர ்= முல்லல சொதொரி புறநீரல்ம தநரத்ிற = 

பமனலொங்கிலசெ்ெ ரிலசவல் லுநதர.  

 

நொல்வலகயொழின் பெயர ்= தெரி யொழுஞ் சதகொட யொழு = 

மகரயொழுஞ் பசங்தகொட்டி யொழு = பமன நொல்வலக யொழி னொம 

மொகும்.  

 

ஏழிலசயின் பெயர ்= குரதல துத்தங் லகக்கிலள யுலைதய = 

யிளிதய விளரி தொர பமன்றிலவ = தயழும் யொழி னிலசபகழு 

நரம்தெ.  

 

அவற்றுள் பசம்ெொலலவலக = 

குரல்குரலொகிற்பசம்ெொலலபயன்ெ. 

 

ெடுமலலெ்ெொலலவலக = துத்தங் குரலொகிற் ெடுமலலெ்ெொலல.  

 

பசவ்வழிெ்ெொலலவலக = லகக்கிலளகுரதலற் பசவ்வழிெ்ெொலல.  

 

அரும்ெொலலவலக = உலைகுர லொகி லரும்ெொலல பயன்ெ.  

 

பகொடிெ்ெொலலவலக = இளிகுர லொகிற் பகொடிெ்ெொலல பயன்ெ.  

 

விளரிெ்ெொலல = விளரி குரலொகின் விளரிெ் ெொலல.  

 

தமற்பசம்ெொலலயின்வலக = தொரங் குரதலன் தமற்பசம் ெொலல  

 

ஏை்ெொலலகளுள் இதனினிது வலிபதனல் = ஆயலவ தயழும் 

ெொலல யவற்றுட் = பசம்ெொலலக்குெ் ெடுமலலெ்ெொலல = 

ெடுமலலெ்ெொலலக்குச ்பசவ்வழிெ்ெொலல = பசவ்வழிெ்ெொலலக் 

கரும்ெொலல யொகும் = அரும்ெொ லலக்குக் பகொடிெ்ெொலல வலிதத 

= பகொடிெ்ெொலலக்கு விளரிெ்ெொலல = விளரிெ் ெொலலக்கு 

தமற்பசம்ெொலல = வலிபதன் றுலரத்தனர ்வொன்றமிை்ெ் புலவர ் 

 

ஏழிலசதம்மிற் பிறக்கும் வலக = தொரத்துளுலையு முலையுட் 

குரலுங் = குரலு ளிளியு மிளியுட் டுத்தமுந் = துத்தத்துள் விளரியும் 

விளரியுட் லகக்கிலளயுந் = தம்மிற் பிறக்குந் தகுதிய பவன்ெ.  

 

இவற்றின் பிறெ்பிடத்தின் பெயர ்= குரலது மிடற்றிற் றுத்த 

நொவினிற் = லகக்கிலள யண்ணத்திற் சிரத்தி லுலைதய = 

இளிபநற் றியினில் விளரி பநஞ்சினில் = தொரநொசியிற் 



றம்பிறெ்பென்ெ.  

 

இவற்றின் மொத்திலரகளொவன = நொன்கு நொலு மூன்று மிரண்டு = 

நொன்கு மூன்று மிரண்டு மொத்திலர = குரன்முதலொகக் கூறுபமன்ெ.  

 

ஏழிலசதயொலசயொவன = தவண்டியவண்டு மொண்டகு கிளியுங் =  

குதிலரயும் யொலனயுங் குயிலுந் ததனுவு = மொடுபமன்றிலவ 

தயழிலசதயொலச. 

 

இவற்றிபனழுத்தொவன = ஆஈஊஏ ஐஒ ஔபவன் = 

தறழுதமழிலசக் பகய்துமக் கரங்கள்.  

 

ஏழிலசக்குரிய மணங்களொவன = *பமௌவன் முல்லல 

பசவ்விணரக்்கடம்பு =  

வங்சி பநய்தல் வனசம்புன்லன = எஞ்சலில்லொ ஏழிலசமணதம. 

= = = = = = = =  

*பமௌவல் = வனமல்லிலக. 

 

இலவகளின்சுலவ = ெொலுந்ததனுங் கிைொனு பநய்யு = தமலமும் 

வொலையு மொதுளங் கனியு = மொகு தமழிலசக் கலமந்தநன் 

சுலவதய.  

 

இலவகளுக் கிலறவர ்பெயர ்= விசுவொ மித்திர னியம னங்கி = 

திங்கள் பவய்தயொன் பகௌதமன் கொசிெ = பனன்றிவதரழிலசக் 

கிலறவபரன்ெ. 

 

மந்தவிலசயின் பெயர ்= மந்தரங் கொகுளி மந்த விலசதய.  

 

சமனிலசயின் பெயர ்= மதுரந் துத்த மத்திமஞ் சமனிலச.  

 

வல்லிலசயின் பெயர ்= தொரமு முசச்மும் வல்லிலசயொகும்.  

 

இலசவிகற்ெத்தின் பெயர ்= ஏலனதயொரிலச விகற்ெபமன்ெ.  

 

குரற்குரிய திறத்தின் பெயர ்= குரற்குரி யதிற மொசொன் றிறதம.  

 

இருதுலறயின்வலக = இருதுலற பசந்துலற பவண்டுலற பயன்ெ  

 

ெண்பணன்ெது = நிலறந்தநரம்பு நிகழும்ெண்பணனல்.  

 

திறபமன்ெது = குலறந்த நரம்பு திறபமனக்பகொள்க.  



 

யொபைழு மின்னிலசயின் பெயர ்= எைொதல யொபைழு 

மின்னிலசபயன்ெ.  

 

இலசக்குைலின் பெயர ்= வொரிவங்கியமற்றிலவ யிலசக்குைல்  

 

வீலணயின் பெயர ்= வீலண கின்னரந் தண்டு மொகும்.  

 

யொழின் பெயர ்= தந்திவீலண கின்னரங்தகொட்டங் = தகொடவதிவி 

வஞ்சி யொை்ெ் பெயர ்கூறும்.  

 

மற்றும்யொழின் பெயர ்= அறிகலமுங்கருவியுமெ் பெயரக்்குரித்தத. 

 

யொை்வலிக்கட்டின் பெயர ்= வலிக்கட்டுத்திவதவ.  

 

முறுக்கொணியின் பெயர ்= முறுக்கொணி மொடகம்.  

 

நரம்பின் பெயர ்= தகொதலதந்திரி குரலிலவநரம்தெ.  

 

ஆதியொைொவது = ஆயிரநரம்பிற் றொதியொைொகும்.  

 

உள்தளொலசயின் பெயர ்= முரல்வு நரல்வுந் பதளிருபஞளிரும் = 

விலைவு நுணுக்கமு முள்தளொலச பயன்ெ.  

 

ெல்லியந்தழுவுெொடலின் பெயர ்= சங்கீதம்ெல்லியந்தழுவுெொடல்.  

 

ஆடற்தகற்கும்ெொட்டின் பெயர ்= பசந்துலறெ் ெொட்தட யொடற் 

தகற்ெது.  

 

ெொடற்தகற்கும்ெொட்டின் பெயர ்= பவண்டுலறெ்ெொட்தட ெொடற் 

தகற்ெது.  

 

அகமொரக்்கமொவது = அருலமயிற்ெொட லகமொரக்்ககமொகும்.  

 

யொை்நரம்தெொலசயின் பெயர ்= கலித்தல் சும்லம கம்ெலல 

யழுங்கல் = சிலலத்த றுலவத்தல் சிலம்ெ லிரங்க = 

லிமிை்தல்லிம்ம லிரட்ட தலங்கல் = கலனத்த றைங்கல் கறங்க 

லரற்ற = லிலசத்த பலன்றிலவ யொை்நரம் தெொலச. 

 

ஒலியின் பெயர ்= ஓலத நொதங் கம்ெலல சும்லம = யொகுலம் 

ெலம்ெல் தகொடலண யரவ = தமொலச கரச்ச்லன பயொலியொ 



கும்தம.  

 

திரட்தடொலசயின் பெயர ்= அலறல்கூெ்பிட பறழித்த லுரெ்ெல் = 

பிளிற பலன்றிலவ திரட்தடொலச யொகும்.  

= = = = = = = = = = =  

 

 = வது நொடகவலக. 

 

கூத்தின் பெயர ்= நடதமநொடகநடன நட்டம் = ெடித 

மண்டிலந்தொண்டவம் ெரத = நிலலய நிருத்த மொட றூக்கு = வொலுத 

றுணங்லக யவிநய மிலலயம் = ெொணி குரலவ கூத்பதனெ் 

ெகரவ்ர.்  

 

கூத்தின்விகற்ெத்தின் பெயர ்= கரண முெ்பித மலலெ்புெ்புரியம் = 

பிரமரிவீரட் டொனங் குனிெ்பு = வுள்ளொனங்கடக மிலலய பமன்ெ = 

பவொள்ளிய கூத்தின் விகற்ெமொகும்.  

 

சிரமஞ்பசய்தலின் பெயர ்= ெருமித்தல் சிரமஞ் பசய்தபலன்ெ.  

 

சிவனொடலின் பெயர ்= ெொண்டரங்கங் கொெொலங்பகொடு பகொட்டி = 

ஆண்ட சிவன தொட லொகும்.  

 

ெதிதனொருருத்திர ரொடலின் பெயர ்= பகொட்டி குரலவ குடங்குலட 

பவறிதய = மல்லுெ்தெடு ெொலவ கலடயம் ெொண்டரங்க = மரக்கொ 

லீசர ்ெதிதனொரொடல்  

 

மொதயொனொடலின் பெயர ்= அல்லியங் குடமொடன் மல்தல மரக்கொ = 

லல்பலொளி மொதயொ னொடலொகும்.  

 

திருமக ளொடலின் பெயர ்= ெொலவ பயன்ெது திருமக ளொடல்.  

 

முருகனொடலின் பெயர ்= பகொட்டியுங்குலடயுங்குமரனொட = 

பலொடிய துடியு முரித்தொ கும்தம.  

 

கொமனொடலின் பெயர ்= தெடொடல் கொமன தொடலொகும்.  

 

அயிரொணி யொடலின் பெயர ்= அயிரொணி யொடற் பெயர ்

கலடயமொகும்.  

 

துரக்்லகயொடலின் பெயர ்= துரக்்லக யொடல் மரக்கொ பலன்ெ.  

 



சத்தமொத ரொடலின் பெயர ்= எழுவலக நங்லகமொ ரொடலுந் துடிதய.  

 

லகதகொத் தொடலின் பெயர ்= குரலவக் கூத்தத லகதகொத் தொடல்.  

 

முடக்கிய விருலக ெழுெ்புலட பயொற்றி யொடலின் பெயர ்= 

முடக்கிய விருலக ெழுெ்புலட பயொற்றித் = பதொடக்கிய நலடயது 

துணங்லக யொகும்.  

 

தவலனொடலின் பெயர ்= அணங்கும் பவறியும் கைங்கும் 

தவலனொடல். ) 

 

ஒத்தறுத்தலின் பெயர ்= வட்டித்த றட்டல் வட்டலண 

பயொத்தறுத்தல்.  

 

லககுவித்துக் பகொட்டலின் பெயர ்= பகொம்லம பகொட்டல் லக 

குவித்துக் பகொட்டல்.  

 

ஆரத்்துவொய் பகொட்டலின் பெயர ்= ஆவலங் பகொட்ட லொரத்்து வொய் 

பகொட்டல் .  

 

குந்திநிற்றலின் பெயர ்= குந்திய கொனிலல குஞ்சித்த லொகும்.  

 

லககூெ்பி பமய்தகொட்டி நிற்றலின் பெயர ்= குடந்தங் லககூெ்பி 

பமய்தகொட்டி நிற்றல்.  

 

கூத்தொடலின் பெயர ்= அகவ றொண்ட லொடுத னடித்த = லலசதல் 

பெயரத் லடுத்தல்கூத்தொடல்.  

 

மற்றுங் கூத்தொடலின் பெயர ்= மொற பலன்ெதுங் கூறலொகும்.  

 

தொளபவொத்தின் பெயர ்= சதியுஞ் சீருந் தொளபவொத் தின் பெயர.்  

 

நொடகமொவது = அதினி னடிக்கு நடம் நொடகமொகும்.  

= = = = =  

 

 = வது மண்டிலவலக. 

 

விற்பறொடுத்தம்பிலனபயய்வொரக்்குரிய்நொல்வலகநிலலயின் 

பெயர ்= நலவயறு லெசொச நிலலயுமண்டிலமு = மொலீட 

நிலலயும் பிரத்தியொ லீடமு = பமனக்பகொளுநிலலயு 

பமொருநொல்வலகதய.  



 

அவற்றுள் லெசொச நிலலவலக = ஒருகொ னிலலநின் பறொருகொன் 

முடக்கும் = ெரிசொய நிலலயது லெசொச நிலலதய.  

 

மண்டிலநிலலவலக = இருகொன்மண் டிலித் 

திடுதன்மண்டிலநிலல.  

 

ஆலீடநிலலவலக = வலக்கொன் மண்டிலித் திடக்கொன் முந்துறி = 

லதற்பெய ரொலீட நிலலயதொகும்.  

 

பிரத்தியொலீடநிலலவலக = வலக்கொன் முந்துற் 

றிடக்கொன்மண்டிலித் = திடற் பெயர ்பிரத்தியொ லீடநிலலதய. 

= = = = = = =  

 

 = வது ெலடவலக. 

 

தெொரின் பெயர ்= யுத்த மொகவந் தும்லெ சமரங் = கலணயஞ் 

பசரு சங்கிரொ மம்மிகபலதிர ்= ஞொட்புெ் பூசலொ தயொதனமடலம = 

ரிரண மலலதலொ மின்னலவ தெொதர.  

 

புறவலக = பவண்ெொ = பவட்சிநிலரகவரத்ன் மீட்டல்கரந்லதயொம் 

= வட்கொரத்மற் பசல்வது வஞ்சியொ = முட்கொ = பரதிரூன்றல் 

கொஞ்சிபயயில்கொத்த பனொசச்ி = யதுவலளத்த லொகு முழிலஞ = 

யதிரெ் = பெொருவது தும்லெயொம் தெொரக்்களத்து மிக்தகொர ்= 

பசருபவன் றதுவொலகயொம்.  

 

புறெ்புறவலக = = வொலக ெொடொண் பெொதுவியற் றிலணபயனெ் = 

தெொகிய மூன்றும் புறெ்புற மொகும்.  

 

நொல்வலகெ்ெலடயின் பெயர ்= தகொலத்ததரக்ரி குதிலர கொலொ = 

ணொல்வலகெ் ெலடயி னொம மொகும். 

 

ததரின் பெயர ்= குயவு லவயங் பகொடிஞ்சி சயந்தனந் = திகிரியந் 

திரங்கவரி யரி யிரதந்ததர.்  

 

மற்றுந்ததரின் பெயர ்= கூவிரபமன்ெது தமொரவ்ழிக்பகொளதல.  

 

ததருருளின் பெயர ்= உருளிகொ லொழி ெரிதி யுந்தி = திகிரி 

சில்லிதநமி ததருருதள.  

 

ததரினகத்திற்பசறிகதிரின் பெயர ்= அகத்திற்பசறிகதி 



ரொபரனலொகும்.  

 

ததரக்்பகொடிஞ்சியின் பெயர ்= கூவிரங்பகொடிஞ்சி.  

 

ததரப்மொட்டின் பெயர ்= கூம்புததர ்பமொட்தட.  

 

ததரம்ுட்டியின் பெயர ்= பிரம்புததர ்முட்டி பயன்னெ் தெசுவர.்  

 

ததரந்டுவின் பெயர ்= நடுவட் தடரெ்் பெயர ்கொெ்ெணுந் தட்டும்.  

 

ததரம்ரசச்ுற்றின் பெயர ்= கிடுபகன் கிளவி ததரம்ரசச்ுற்தற.  

 

ததரெ்்ெலலகெ்ெொவின் பெயர ்= ெொதர ெலலகெ் ெொபவனலொகும்.  

 

ததரெ்்ெரெ்பின் பெயர ்= ெொதர ததரின் ெரெ்புமொகும்.  

 

அசச்ுருவொணியின் பெயர ்= அசத்ச ததரி னசச்ுரு வொணி.  

 

ெரிபூண்டததரின் பெயர ்= ெொண்டில்கஞ் சிலகலவயம் 

ெரிபூண்டதததர. 

 

ெண்டியின் பெயர ்= சகட பமொழுலக சொகொடு ெண்டி.  

 

ெண்டியுள்ளிருசின் பெயர ்= ெண்டியுள்ளிருசு கந்பதனெ்ெகரவ்ர.்  

 

அரசுவொவினிலக்கணம் = கொதலொர ்நொன்குந் தனிக்லகயுங் 

தகொசமும் =  

வொலுறுெ் தெொதடழு மொநிலந் ததொய்வதும் = ெொலுஞ் சங்கும் 

தெொலுங் கொலுகிர ்= கொலினுந் தன்றனிக் லகயினு பமய்யினும் = 

வொலினு மருெ்பினுங் தகொறல்வல் லதுவொ = தயை்முை 

முயரந்்ததொன் ெொன்முை நீண்டு = ெதின்மூன்றுமுைஞ் சுற்றுலடத் 

தொகித் = தீயுமிை் சிறுகண்ணுஞ் பசம்புகரு முலடத்தொய் = 

*முன்புயரந்்து *பின்ெணித்தொய = தியொலன யரசுவொ 

வொகுபமன்ெ.  

 

அரசரக்்குரிய ெரியினிலக்கணம் = மொதரத்ம்மணபமன 

மிக்கமணத்தது = வொலை மடபலன வளரந்்த பசவியது = 

நொலுதொளு பமருத்துமுகனும் = பவந்து முன்னும் 

பவண்லமயுலடயதொய் = எண்ெத் திருவிர லுயர முயரந்்தது = 

ெண்புலட யரசரக்் கொவது ெரிதய.  

 



ெரியின்கதிவலகெ் பெயர ்= மல்ல கதிதய வொநர கதிதய = மயூர 

கதிதய *வல்லிய கதிதய = மொல்விலடக் கதிபயன வருங்கதி 

லயந்துந் = ததொலொெ் புரவிக்குச ்பசொல்லிய கதிதய.  

= = = = = = =  

 

 = வது கொலொள்வலக. 

 

ெலகவரத்மற்பசல்லல் = ஊரொண்லமபயன்ெததொங்கிசப்சல்லல்.  

 

ெலகவரிடத்தில்பசய்யும் அரியபசயல் = தெரொண்லம பயன்ெ 

தரிய பசயதல.  

 

புறங்பகொடுத்ததொரத்மலொயுதம் எறியொலம = சொய்குநரத்மற்ெலட 

விடொலம தழிஞ்சி.  

 

பவற்றிெ்பூவின் பெயர ்= பூலள பவற்றிெ்பூவொ கும்தம.  

 

பகொள்லளயின் பெயர ்= சூலறயுங் பகொண்டியுங் பகொள்லள 

யொகும்.  

 

வொரலின் பெயர ்= வொரல் கவரல் பவௌவ லதுபகொளல் .  

 

ெலடயின் பெயர ்= தொலன ெதொதி தண்டம் ெதொகினி = வொனி 

யநிகம் வொகினி தந்திரஞ் = தசலன ெகுதி ெொடி ெலம்ெலட.  

 

மற்றும்ெலடயின் பெயர ்= நிதொனமுங் ககனமுந் தளமு 

நிகை்த்தும்.  

= = = = = = = = = = = =  

*வல்லியகதி = புலிலயெ்தெொலும்ெொய்சச்லுலடயநலட. 

 

ெலடவகுெ்பின் பெயர ்= ஒட்டும் யூகமுமுண்லடயு மணியு = 

மற்றிலவ ெலடயின் வகுெ்பென லொகும்  

 

ெலடயுறுெ்பின் பெயர ்= தூசியுங் கூலையு பநற்றியுங் லகயு = 

மணியுபமன்ெ தெ்ெலடக் குறுெ்தெ  

 

தெரணியின் பெயர ்= கூலைபயன்ெது தெரணியொகும்  

 

பகொடிெ்ெலடயின் பெயர ்= தொதர முன்பசல் பகொடிெ்ெலட யொகும்  

 

கீைறுத்தலின் பெயர ்= அலறதெொதல் கீைறுத்தன் ெலடமறுத்த 



லொகும்  

 

பெொரவலைத்தலின் பெயர ்= அலறகூவ பலன்ெது 

பெொரவலைத்தலொகும்  

= = = = = = = = = = =  

 

 = வது ததொற்கருவிவலக 

 

முைவின் பெயர ்= முைவு குளிதர  

 

குடமுைொவின் பெயர ்= மண்கலண முைவங் குடமுைொ வொகும்  

 

ெடகத்தின் பெயர ்= ெணவந் திண்டிம மொனகம் ெடகம்  

 

கடிெ்பின் பெயர ்= குணிதல கடிெ்பின் கூற்றொகும்தம  

 

சிறுெலறயின் பெயர ்= ஆகுளி சிறுெலற  

 

திமிலலயின் பெயர ்= சல்லரி திமிலல  

 

ஒருகட்ெலறயின் பெயர ்= ஒருகட் ெலறதய பமொந்லத பயன்ெ 

 

நிசொளத்தின் பெயர ்= தண்ணுலம நிசொளம்  

 

ஒருெலறவிகற்ெத்தின் பெயர ்= ஒருெலற விகற்ெந் தொை்பீலி 

யொகும்  

 

ென்றிெ்ெலறயின் பெயர ்= ென்றிெ்ெலறதய குடெ்ெலறயொகும் 

 

கரடிெ்ெலறயின் பெயர ்= கரடிநொமக் கட்டுலர தட்லட  

 

ஒருகட்ெகுவொய்ெ்ெலறயின் பெயர ்= ெதலலபயொருகட் ெகுவொய்ெ் 

ெலறதய  

 

துந்துபியின் பெயர ்= சகண்லடமுரசு ெலணதய சகடந் = 

துந்துபிபயன்ெ தூரியமு மொகும்  

 

மற்றுந்துந்துபியின் பெயர ்= தெரிதகணித பமன்னவும்தெசுவர ்

 

உவலகெ்ெலறயின் பெயர ்= உவலகெ்ெலறதய தூரிய மொகும் ( 

 



உடுக்லகயின் பெயர ்= துடிதய யுடுக்லக  

 

ெம்லெெ்ெலறயின் பெயர ்= தடொரி ெம்லெெ்ெலற  

 

தம்ெட்டத்தின் பெயர ்= முரசு தம்ெட்ட முைவு மொகும்  

 

தலலவிரிெலறயின் பெயர ்= குலையுடற் றலலவிரி ெலறகத் 

திரிதய  

 

மரக்கொற்ெலறயின் பெயர ்= மரக்கொற் ெலறதய தகொலதயொகும். 

 

ெலவலகெ்ெலறயின் பெயர ்= ெணவந் திண்டிமந் தக்லக 

யிடக்லக = திமிலல கண்டிலக கண்லட குறடு = ெலணசிந் தூரம் 

ெொண்டிகம் பீலி = கரடிலக துடிலக கடுலவ யூலம = சகலட கிடுகு 

ெல்வலகெ் ெலறதய.  

 

வொசச்ியெ்பெொதுெ் பெயர ்= தூரியமுைவம் லவதங்தகொடலண = 

முரசுபீலி முருடு தடொரி = யியம்ெலண வொசச்ியெ் பெொதுெ்பெய 

பரன்ெ. . 

= = = = = = = = =  

 

 = வது குலடவலக. 

 

குலடயின் பெயர ்= கவிலக சத்திரம் பிசச்ங் கவிெ்புக் = குளிரொத 

ெத்திரந் பதொங்கல் குலடெ் பெயர.்  

 

பசங்குலடயின் பெயர ்= பசங்குலடமீலயயுஞ்சிந்தூரமுமொகும். 

 

பீலிக்குலடயின் பெயர ்= துங்கெ் பீலிக்குலடசுை லொகும். 

 

பீலிக்குஞ்சக் குலடயின் பெயர ்= தலைதய பதொங்கல் சமொலம் 

பிசச்ங் = குளிரி பீலிக் குஞ்சமொகும்.  

= = = = = = = = = = = =  

 

 = வது ஆயுதவலக. 

 

வில்லின் பெயர ்= தகொதண் டஞ்சிலல பகொடுமரங் கொரம்ுகஞ் = 

சொெந் துதரொணந் தனுசு தனுவில் லொகும். 

 

மற்றும்வில்லின் பெயர ்= தடிமுனி சிந்து வொரஞ் சரொசனந் = தவதர 

தவணுச ்சொரங்்கமுமொகும்.  



 

நொணின் பெயர ்= பூரி யொவம்பூட்டுத் பதொலட வடம் = நொரி 

நரம்புகுணநொணின் பெயதர . 

 

நொணிபனொலியின் பெயர ்= நொணி பனொலிதய 

*மருமரொஞ்சமொகும். 

= = = = = = = = = = = =  

*மொஞ்சம் என்ெது மற்பறொருபிரதி. 

 

அம்பின் பெயர ்= ெகழி வொளி ததொணி ெொணங் = கதிரம் ெல்லங் 

கலணதகொல் சரபமொடு = வண்டு ெத்திரஞ் சிலீமுகம் விசிக = 

மம்பின் பெயருடு வொகலு முரித்தத.  

 

அம்புத்தலலயின் பெயர ்= உடுவம் புத்தலல.  

 

பமொட்டம்பின் பெயர ்= உதண்பமொட்டம்தெ.  

 

அம்புக்குெ்பியின் பெயர ்= புழுகு குெ்பி.  

 

அம்புக்கட்டின் பெயர ்= புலத யம்புக்கட்தட.  

 

அம்புக்குலதயின் பெயர ்= ெகழி புங்க மம்புக்க குலததய.  

 

அம்புத்திரள்கட்டுங்கயிற்றின் பெயர ்= ெகழித்திரளின் பெயர ்

ெற்றொக்லக.  

 

அம்ெறொத்தூணியின் பெயர ்= தூணி புட்டி லம்ெறொத் தூணி. 

 

மற்றுமம்ெறொத்தூணியின் பெயர ்= ஆவமு மொவ 

நொழிலகயுமொகும். 

 

குலதயின் பெயர ்= குலலதய வில்லி லிருதலலக் குலததய.  

 

அம்பினிறகின் பெயர ்= அம்பி னிறகு வுடுபவன் றொகும்.  

 

பிண்டிெொலத்தின் பெயர ்= பீலித்தண் படஃகம் பிண்டி ெொலம். 

 

நொரொசத்தின் பெயர ்= சலொலக நொரொசம். 

 

இருெ்புமுள்ளின் பெயர ்= தொறிருெ்பு முள்தள.  

 



கழுமுள்ளின் பெயர ்= கழுக்கலட கழுமுட் கட்டுலர யொகும். 

 

வொளின் பெயர ்= நவிதரதி நொட்டங் கடுத்தலல நொந்தகம் = வசிதய 

கட்கம் வஞ்சம் வொதள.  

 

மற்றும்வொளின் பெயர ்= மட்டொ யுதந்தூ வத்தியு மொகும். 

 

கூன்வொளின் பெயர ்= தகொணங் கூன்வொள்.  

 

.சிறுவொளின் பெயர ்= முசுண்டி சிறு வொள்.  

 

பகொடுவொளின் பெயர ்= குயமும் புள்ளமுங் பகொடுவொளொகும்.  

 

அரிவொளின் பெயர ்= அரிகதிரக்் கத்திக்கு மெ்பெய ரொகும். 

 

*சுைல்ெலடயின் பெயர ்= சுைல்ெலட வட்டம் ெொரொ வலளயம். 

= = = = = = = = = = = = =  

* சுைல்ெலடவலளதடி. 

 

ஈரவ்ொளின் பெயர ்= தவதினங் கரெத் திரமுமீரவ்ொள்.  

 

உலடவொளின் பெயர ்= சுரிலக ெத்திரங் குறும்பிடி யுலடவொள். 

 

லகவொளின் பெயர ்= கண்ட பமன்ெது லகவொ ளொகும்.  

 

கலணயத்தின் பெயர ்= எழுவும் ெரிகமுங் கலணய பமன்ெ. 

 

சூலத்தின் பெயர ்= கொள நல்வசி சூலங் கழுமுண் = மூவிலல 

தவதல முத்தலலக் கழுபவனல்.  

 

பூங்கருவியின் பெயர ்= சன்னகம் பூங்கருவியொகசச்ொற்றும். 

 

மழுவின் பெயர ்= ெரசு கணிசச்ி நவியமு மழுதவ.  

 

மற்றுமழுவின் பெயர ்= ெொலந் தண்ணமு மழுெ்ெலட யொகும். 

 

இலலமூக்கரிகத்தியின் பெயர ்= குளிரிலல மூக்கரி கத்தி யொகும் 

= கணிசச்ியு மதன்ெொற் கருதெ்ெடுதம.  

 

தகொடொலியின் பெயர ்= குடொரமு நவியமுங் தகொடொலி யொகும். 

 



ததொட்டியின் பெயர ்= சரணங் கணிசச்ி யங்குசந் ததொட்டி.  

 

மற்றுந்ததொட்டியின் பெயர ்= தகொண பமன்றுங் கூறெ்ெடுதம. 

 

தவலின் பெயர ்= உடம்பிடிபயஃக மயிதல கத்தி = விட்தடறரண 

ஞொங்கரும் தவதல.  

 

வசச்ிரொயுதத்தின் பெயர ்= வயிரெ் ெலடதய சம்ெங் குலிசம் = 

அசனி வசச்ிரெ் ெலடயொகும்தம.  

 

மற்றும் வசச்ிரொயுதத்தின் பெயர ்= சததகொடி பயன்ெதுஞ் 

சொற்றெ்பெறுதம.  

 

தண்டொயுதத்தின் பெயர ்= தடியுங் கலதயும் சீருந் தண்படனல். 

 

மற்றுந்தண்டொயுதத்தின் பெயர ்= வயிரமு முலளயு 

பமறுழுமற்றுதுதவ.  

 

கிளிகடி கருவியின் பெயர ்= தைலுந் தட்லடயுங் கிளிகடி கருவி.  

 

குறுந்தடியின் பெயர ்= குணிதல குறுந்தடி.  

 

ஈட்டியின் பெயர ்= இட்டி யீட்டி.  

 

கவணின் பெயர ்= கவலண பயொடிசில் குணில் குளிர ்கவதண.  

 

சிறுசவளத்தின் பெயர ்= குந்தஞ் சிறுசவளம்.  

 

பெருஞ்சவளத்தின் பெயர ்= குந்தந்ததொமரம் பீலிபெருஞ்சவளம்.  

 

சக்கரத்தின் பெயர ்= திகிரி தநமி யொழிபயஃ கம்வலள = = ெரிதி 

பயொளி வட்டஞ் சுதரிசனஞ் சக்கரம்.  

 

லகக்கட்டியின் பெயர ்= தகொலத லகக்கட்டி லகெ்புலடயுங் 

கூறும்.  

 

லகவிடுெலடயின் பெயர ்= அத்திரம் விடுெலட.  

 

லகவிடொெ்ெலடயின் பெயர ்= சத்திரம் விடொெ்ெலட.  

 

சுவரகை் கருவியின் பெயர ்= கன்னஞ் சுவரகை் கருவியொகும்.  



 

தறிலகக்கும் உளிக்கும் பெயர ்= தறிலக கணிசச்ியுளிக்குமதுதவ.  

 

லகதவலின் பெயர ்= லகதவல் விகற்ெங் கெ்ெணந் ததொமரம்.  

 

கயிற்றின் பெயர ்= ெொசங் கசல்ச நொண்வடம் ெழுலத = = தொம 

மிரசச்ுத் தொம்பு கயிதற.  

 

தொமணியின் பெயர ்= தொமணி கண்ணி தொம்பு மொகும்.  

 

வலலக்கயிற்றின் பெயர ்= சொல பமன்ெது கயிற்றுவலலதய.  

 

அஞ்சனபமழுதுங்கருவியின் பெயர ்= தகொதல யஞ்சன பமழுதுங் 

கருவி.  

 

எழுதுங்கருவியின் பெயர ்= கண்டமூசியொணி பயழுதுங்கருவி.  

 

ஊசியின் பெயர ்= = சூசி யூசி பயன்ெ.  

 

ஊசித்பதொலளயின் பெயர ்= ெொசமூ சித்பதொலள துன்னமும் 

ெகரும்.  

 

நுனியின் பெயர ்= நுதியு நுலனயு நுனியொ கும்தம.  

 

முசுண்டியின் பெயர ்= தொலன ெலடதய முற்கர *முசுண்டி. 

= = = = = = =  

*முசுண்டி = சம்மட்டி வடிவினததொரொயுதம். 

 

இருெ்புலக்லகயின் பெயர ்= முசலமிருெ் புலக்லக.  

 

சங்கிலியின் பெயர ்= துவக்குத் பதொடரச்ங் கிலிதய யிடங்கணி.  

 

ெற்றிரும்பின் பெயர ்= கற்பெொறியள்வலி ெற்றிரும்ெொகும்.  

 

கூரல்மயின் பெயர ்= வயிரமும் வள்ளும் வசியும் லவயு = மயிலு 

நிசிதமு மள்ளும் பூவு = மொருங் கூரல்மயி னபிதொ னம்தம.  

 

ஆயுதெ்பெொதுெ் பெயர ்= தொலன ெலடதய ெலடக்கலங் கருவி 

பயஃகியலவ யொயுதம் தவலு மியம்புவர ்

 

மற்றும் ஆயுதெ்பெொதுெ் பெயர ்= துெ்பு தமதியுஞ் சுதன்மமு 



மொகும்.  

 

ெலடயுலறயின் பெயர ்= தடறுங்கருவிெ்புட்டிலுமுலறபயனல்.  

= = = = = = = =  

 

 = ஆவது பசயற்லகவலக 

 

கவசத்தின் பெயர ்= ஆசு தசனம் சடொரி யரணம் = ெொசங் கண்டம் 

ெருமங் கசல்ச = சொலிலக மொடிலக கந்தளம் ெொர = தமைகங் 

கலசதய பமய்புகு கருவி = கவசெ் பெயதர சடொரியுஞ் பசொல்லும்.  

 

மற்றும் கவசத்தின் பெயர ்= அந்தளமு மெரமுஞ் சுரிலகயுஞ் 

பசொல்லும்.  

 

தகடகத்தின் பெயர ்= தகடகம்வட்டந் தட்டிகடகம் = தவதிலக 

கிடுகு ெலலக தகடகம்.  

 

*மொவட்டணத்தின் பெயர ்= தட்டியம் ெலலக தட்டுமொ வட்டணம்.  

 

ததொற்ெலலகயின் பெயர ்= ததொற்ெரந் தட்டுத் ததொற்ெலலகத் 

ததொலுமொம்.  

 

யொலனெ் புரலசக்கயிற்றின் பெயர ்= தூசு கவடு புரலசக் 

கயிபறனல்.  

 

யொலனமுகெடொத்தின் பெயர ்= சூழி ெடதம தவை முகெடொம்.  

 

மற்றும் யொலனமுகெடொத்தின் பெயர ்= மலலயின் மந்தன 

பமன்றுஞ் பசொல்லும்.  

 

யொலனகட்டுந்தறியின் பெயர ்= ஆளொனம் பவளிதலயொலன 

யலணதறி.  

 

யொலனக்கசல்சயின் பெயர ்= கரியின் கசல்ச கண்டமொகும்.  

 

யொலனதமற்றவிசின் பெயர ்= இலகடம்ெலகொரந்தவிபசனலொகும்.  

 

மற்றும் யொலனதமற்றவிசின் பெயர ்= மலணயும் ெலலகலயயு 

மெ் பெயர ்கூறும்.  

 

குதிலரக்கலலணயின் பெயர ்= ெருமமும் ெண்ணும் ெலடயும் 



ெல்லணமும் = ெரமு பமன்றிலவ ெரிமொக் கலலண.  

 

மற்றும் குதிலரக்கலலணயின் பெயர ்= சூழியும்ெரிமொக் 

கலலணயொகும்.  

= = = = = = =  

* மொவட்டணம் பநடும்ெரிலச. 

 

குதிலர யங்கவடியின் பெயர ்= கசச்மும் ெடியு மங்கவடிபயன்ெ.  

 

குதிலரசச்ம்மட்டியின் பெயர ்= மத்திலக தகொதல மற்றிலவ 

சம்மட்டி.  

 

குதிலரக்கயிற்றின் பெயர ்= வற்கம் வொய் வட்டங்குலச 

கயிபறன்ெ.  

 

குதிலரக்கடிவொளத்தின் பெயர ்= கலியமுமூட்டுங் கிரொமுங் 

கலினமுங் = கறுழு பமன்றிலவ கடிவொளெ் பெயர.்  

 

கடிவொளெ்பூணின் பெயர ்= மற்றதற் கணியுங் விருலள 

பயனலொகும்.  

 

கலெ்லெயின் பெயர ்= ெலடயலந் பதொடுெ்புெ் ெலடவொணொஞ்சி = 

லிலொங்கலி யொல முழுெலட கலெ்லெ.  

 

மற்றும்கலெ்லெயின் பெயர ்= கலலன பயன்ெதுங் 

கலெ்லெெ்*பெதர.  

 

தமழியின்பெபயர ்= பகொடுநுக தமழிக் கூற்றொ கும்தம.  

 

குறுந்தறியின் பெயர ்= தெொதிலக குறுந்தறி.  

 

தவள்வித்தறியின் பெயர ்= யூெம் தவள்வித்தறி.  

 

தூணின் பெயர ்= தொணுவுங் கொலுங் கம்ெமுந் தம்ெமு = மொளொன 

மதலல பயழுபவளி தலதறி = தூபணன்றுலரெ்ெர ்கந்துஞ் 

பசொல்லும்.  

 

பதொழுவின் பெயர ்= பதொழுவின்பெயதர ததொைமொகும்.  

 

யொலனத்ததொட்டியின் பெயர ்= யொலனயின் 

குடொரியங்குசந்ததொட்டி = தகொண மியொலன வணங்கியுங் கூறும்.  



 

பெருங்குறட்டின் பெயர ்= அலடகுறட் டின் பெயர ்ெட்டலடயொகும்.  

 

பெருங்குரட்டின் பெயர ்= கூரின் முருடு பெருங்குற படன்ெ. 

 

சம்மட்டியின் பெயர ்= பகொட்டுஞ் சம்மட்டிகூடபமன்ெ.  

 

சுட்டுக்தகொலின் பெயர ்= சுட்டுக்தகொ லொணி.  

 

பகொழுவின் பெயர ்= தகொல்பகொழு பவன்ெ. 

 

ஒண்டியிண் பெயர ்= ஊற்றொணி பயொண்டி.  

 

ெொலரக்தகொலின் பெயர ்= மீன்குத்தி ெொலரக்தகொல்.  

= = = = = = = =  

 

 = வது அக்குதரொணிவலக. 

 

ெதொதிபயன்ெது = ஒருபெருங்களிறு பமொருபெருந்ததரும் = புரவி 

மூன்றும் ெலடஞலரவரும் = ெதொதிபயன்றுெகரெ்ெடுதம.  

 

தசனொமுகபமன்ெது = ெதொதி மும்மடி தசனொமுகதம.  

 

குமுதபமன்ெது = = தசனொமுக மும்மடி தொனொங் குமுதம்.  

 

கணகபமன்ெது = = குமுதமும்மடிபகொண்டது, கணகம்.  

 

வொகினிபயன்ெது = = கணக மும்மடி பகொண்டது வொகினி,  

 

பிரளயபமன்ெது = = வொகினி மும்மடியொகும் பிரளயம்.  

 

சமுத்திரபமன்ெது = = பிரளய மும்மடி பகொண்டது சமுத்திரம்.  

 

சங்கபமன்ெது = = சமுத்திர மும்மடி பகொண்டது சங்கம்.  

 

அநீகபமன்ெது = = சங்கமும்மடி பகொண்ட தநீகம்.  

 

அக்குதரொணிபயன்ெது = = அநீக மும்மடியக் குதரொணி யொகும்.  

= = = = = = = = = =  

 

 = வது பவள்ளவலக. 

 



அக்குதரொணி எட்டுெ்ெங்குபகொண்டது = = முந்லதபயண் மடங்கு 

பகொண்டபதொன் தறகம்.  

 

ஏகம்எட்டுெ்ெங்குபகொண்டது = = ஏக பமண்மடங்கு பகொண்டது 

தகொடி.  

 

தகொடிஎட்டுெ்ெங்குபகொண்டது = = தகொடிபயண் மடங்கு 

பகொண்டது சங்கம்.  

 

சங்கம் எட்டுெ்ெங்குபகொண்டது = = சங்கபமண்மடங்கு 

பகொண்டது விந்தம்.  

 

விந்தம்எட்டுெ்ெங்குபகொண்டது = = விந்தபமண் மடங்கு 

பகொண்டது குமுதம்.  

 

குமுதம் எட்டுெ்ெங்குபகொண்டது = = குமுதபமண் 

மடங்குபகொண்டது ெதுமம்.  

 

ெதுமம்எட்டுெ்ெங்குபகொண்டது = = ெதுமபமண் 

மடங்குபகொண்டது நொடு.  

 

நொடு எட்டுெ்ெங்குபகொண்டது = = நொபடண்மடங்கு பகொண்டது 

சமுத்திரம்.  

 

சமுத்திரம் எட்டுெ்ெங்குபகொண்டது = = சமுத்திரபமண்மடங்கு 

பகொண்டது பவள்ளம். 

= = = = = = = = =  

 

 = வது இல்லணிவலக 

 

கருமபூமியினியல் = = உைவு பதொழிதல வலரவு வொணிகம் = 

விசல்ச சிற்ெபமன் றித்திறத் தறுபதொழிற் = கற்ெலன யுலடயது 

கரும பூமி.  

 

தெொகபூமியியல் = = ெதினொ றொட்லடக் குமரனுஞ் சிறந்த = 

ென்னீரொட்லடக் குமரியு மொகி = பயொத்த மரபினு பமொத்த 

வன்பினுங் = கற்ெகநன்மர நற்ெய னுதவ = வொகியபசய்தவத் 

தளவுமவ்வுழிெ் = தெொக நுகரவ்துதெொகபூமி.  

 

ஆசிரியரக்ூற்று = அந்தண ரருமலற மன்ற பலட்டினுட் = பிரமந் 

பதய்வம் பிரசொ ெத்திய = மொரிடங் கொந்தருவ மொசுர மிரொக்கதம் = 



லெசொச பமன்னபவண்வலகெ் ெடூஉம் = வதுலவ வலகயின் 

மணபமொன் றொயினர ்= வொை்க்லகபயன்னுமில்லற நன்பனறிக் = 

தகற்ெலவ நொமத்பதஞ்சிய கூறுவன்.  

 

கட்டிலின் பெயர ்= கட்டில்ெொ ரிமஞ்சம் ெரியங்கம் ெொண்டில். 

 

விசியின் பெயர ்= கட்டிலின்வசிதய யரிபயனக்கைறும்.  

 

பீடத்தின் பெயர ்= பீடிலக தவிசுவிட்டரம் பீடம்.  

 

சிங்கொதனத்தின் பெயர ்= ெத்திரொதனம் சிங்கொதன பமன்ெ.  

 

உரலின் பெயர ்= கலறயு முலூகலமுந்திட்லடயுமுரதல.  

 

உலக்லகயின் பெயர ்= முசலமுந் தடியு முதரொங்கலு முலக்லக. 

 

உறியின் பெயர ்= சிமிலி தூக்குச ்சிக்கஞ் சிதருறி.  

 

ஊஞ்சலின் பெயர ்= ஊசலூஞ்ச றூரியு மொகும்.  

 

ஏணியின் பெயர ்= இலறலவயுங் கடலவயு தமணியொகும்.  

 

கண்தணணியின் பெயர ்= கண்தண ணிெ் பெயர ்

மொல்பென்றொகும்.  

 

அளலவயின் பெயர ்= கசச்முங் கடனு மளலவ யொகும்.  

 

மரக்கொலின் பெயர ்= அம்ெணந் தூம்புகொ லொகலு முரித்தத.  

 

தூக்குக்தகொலின் பெயர ்= நிலறதய கட்டலள வொணிக 

னிறுெ்ெொன் = துலலதய தகொதலொடு தூக்குக்தகொதல.  

 

பகொத்தளிெ்ெொயின் பெயர ்= ஆலர பகொத்தளிெ்ெொய்.  

 

புற்ெொயின் பெயர ்= சொெ்லெ புற்ெொய்.  

 

பிரெ்ெம்ெொயின் பெயர ்= சொதிபிரெ்ெம்ெொய்.  

 

ததொற்ெொயின் பெயர ்= சருமந்ததொற்ெொய்.  

 

தடுக்கின் பெயர ்= தவிசுதடுக்தக.  



 

குைொயின் பெயர ்= தண்டுகுைொதய.  

 

பூந்தட்டின் பெயர ்= பீடிலக ெடலிலக தகொடிகம் பூந்தட்டு.  

 

விளக்குத்தண்டின் பெயர ்= பகௌசிக மல்லிலக கம்ெ மத்திலக = 

சுடரந்ிலலத் தண்படனத் தீெமு மதற்தக.  

 

முறத்தின் பெயர ்= சின்னந் தட்டுச ்தசட்லட #முசச்ின்முறம். 

 

சுளகின் பெயர ்= சூரெ்்ெஞ் சுளதக.  

 

புட்டிலின் பெயர ்= இலறலவ புட்டில். 

 

= = = = = = = = =  

* தெொகபூமி ஆதியரிவஞ்சம், நல்லரிவஞ்சம், எமதவஞ்சம், 

ஏமவஞ்சம், ததவகுருவம், உத்தரகுருவம், 

இதுகருமபூமியிலொதலொல் பின்னரக்்கூறினொர.் 

# முற்றில் எனவும் ெொடம். 

 

கூலடயின் பெயர ்= வட்டிலக கூலட.  

 

துலடெ்ெத்தின் பெயர ்= துலடெ்ெஞ் தசொதனி 

மொறலகுவொருதகொல்.  

 

நொழியின் பெயர ்= வட்டிகுஞ்சம் ெடிநொழி யொகும்.  

 

தயிரக்லடதறியின் பெயர ்= தயிரக்லட தறிபவளில்.  

 

தயிரக்்தகொலின் பெயர ்= தயிரக்்தகொன் மத்தொம்.  

 

கொரொம்பியின் பெயர ்= கொரொம்பி யம்பி.  

 

நீரெ்்ெத்தலின் பெயர ்= ெத்த லம்ெணம்.  

 

கரண்டியின் பெயர ்= கரண்டங் கரண்டி.  

 

அம்மியின் பெயர ்= அலரசிலல யம்மி யொகலு முரித்தத.  

 

அம்மிக்கல்லின் பெயர ்= அம்மிக் கல்குைவி.  

 



சொலனயின் பெயர ்= சிலொவட்ட பமன்ெது சொலனயொகும்.  

 

சந்தனமலரகல்லின்ெயர ்= சொணஞ் சிலொவட்டஞ் சந்தனமலரகல்.  

 

நொடொவின் பெயர ்= கொருகரந்ொடொ நூனொழியொகும்.  

 

இலறகூலடயின் பெயர ்= இடொ ரிலற கூலட.  

 

சும்மொட்டின் பெயர ்= சுமடுசுடுவுஞ் சுலமயலடசும்மொதட.  

 

தெரொலவட்டத்தின் பெயர ்= ஆலவட்ட முக்கந் தொல விருந்தம்.  

 

மற்றும்தெரொலவட்டத்தின் பெயர ்= கொல்பசய் வட்டமு மெ் பெயர ்

கைறும்.  

 

சிற்றொலவட்டத்தின் பெயர ்= சிவிறிபயன்ெது சிற்றொலவட்டம். 

 

சொந்தொற்றின் பெயர ்= பீலிபயன்ெது சொந்தொற்றியொகும்.  

 

சீெ்பின் பெயர ்= சிக்க மயிரவ்ொரி கங்கம் சீெ்பெனல்.  

 

திரிலகயின் பெயர ்= வட்டமும் ெந்துந் தட்டுந் திரிலக.  

 

ெந்தின் பெயர ்= கந்துகம் ெந்பதனல்.  

 

அம்மொலனயின் பெயர ்= அம்மலன யம்மொலன.  

 

மகளிரவ்ிலளயொட்டுக்கலத்தின் பெயர ்= ஓலர பயன்ெது 

விலளயொட் படொண்கலம். . 

 

கூத்தரக்ருவியின் பெயர ்= கலெ்லெ கூத்தர ்கருவியொகும்.  

 

நீரச்ிதறுந்துருத்தியின் பெயர ்= நீரச்ிதறுந் துருத்தி சிவிறி யொகும்.  

 

பசருெ்பின் பெயர ்= பதொடுததொல் கைலிலவ ததொற்பசருெ்ெொகும். 

 

மிதியடியின் பெயர ்= ெொதுலக மிதியடி ெொவலு மொகும்.  

 

மிதியடியின்தமலிட்டபகொட்லடயின் பெயர ்= குலடதய கல்லல 

பகொட்லடயதன் பெயர.்  

 



உலலத்துருத்தியின் பெயர ்= உதியத் திரிசிலவ யுலலத்துருத் திெ் 

பெயர.்  

 

பகொல்லுலலமூக்கின் பெயர ்= குருகுஞ் சிலவயுங் பகொல்லுலல 

மூக்தக.  

 

சுண்ணசச்ொந்தின் பெயர ்= சுலததயகளெஞ் சுடுசுண்ணசச்ொந்தத.  

 

பநருெ்புறுவிறகின் பெயர ்= பஞகிழிபகொள்ளிபநருெ்புறுவிறதக.  

 

விறகின் பெயர ்= இந்தனங்கொட்டந்துவரிலவவிறதக.  

 

ஓமவிறகின் பெயர ்= சமிலத தயொமவிறபகனசச்ொற்றும்.  

 

அரிவொண்மலணயின் பெயர ்= புள்ளங் கூரவ்ொ யிரும்ெரி 

வொண்மலண.  

 

சுக்கின் பெயர ்= நொகரஞ் சுண்டி சுக்கொ கும்தம.  

 

மிளகின் பெயர ்= திரங்கல் கலிலன தகொளக மிரியல் = 

கொயமரீசம் கறி யிலவ மிளதக.  

 

மஞ்சளின் பெயர ்= நிசி யரிசனதம பீதங் கொஞ்சனி = அரித்திர 

மின்னலவ மஞ்சளொகும்.  

 

அரிசியின் பெயர ்= அரிதய வீயந் தண்டுலமரிசி.  

 

தவிட்டின் பெயர ்= முட்லடதவிதட முலடபெொதியு மொகும்.  

 

பெருங்கொயத்தின் பெயர ்= இங்குெ் பெருங்கொயம்.  

 

குங்குலியத்தின் பெயர ்= குக்கில் குங்கிலியம்.  

 

, கடுகின் பெயர ்= ஐயவிகடுகு.  

 

உெ்பின் பெயர ்= இலவண முெ்ெொகும்.  

 

ெருெ்பின் பெயர ்= முதிலக முற்கம் ெருெ்பெனபமொழிெ.  

 

அரக்கின் பெயர ்= அரத்தமுந் துெ்பு மரக்கின்பெயதர.  

 



பசத்லதயின் பெயர ்= கொடுந் துரொலு மயலுஞ்பசத்லத.  

 

ெொலடயின் பெயர ்= ெொலட பவள்ளிலொ சந்தியுமொகும்.  

 

தொழியின் பெயர ்= அகளமுஞ் சொடியும் ெதலலயு மன்றித் = 

தளமுந் தொழியின் சொற்றிய பெயதர.  

 

நீரச்ச்ொலின் பெயர ்= நிலறவட்ட மிடங்கர ்நீரச்ச்ொ லொகும்.  

 

பகொெ்ெலரயின் பெயர ்= பகொெ்ெலர பகொெ்ெரி கடொரந் தசும்பு.  

 

குடத்தின் பெயர ்= கடமு மிடங்கருந் தொழியு மிறங்கருங் = குணமு 

மிரும்லெயுங் கும்ெமுங் குடங்கரும் = குடந்தமுங் கலசமு 

மிடக்கருங்குடதம.  

 

மிடொவின் பெயர ்= கரீரங் குழிசி முலக தடொமிடொதவ.  

 

ெொலனயின் பெயர ்= குண்டமு மிடொவுங் குழிசியும் ெொலன.  

 

தயிரக்லடதொழியின் பெயர ்= குடொரு மந்தினி பவண் டயிரத்்தொழி.  

 

கரகத்தின் பெயர ்= கரக்்கரி சிரகங் கன்னல் கரகம்.  

 

மட்கலத்தின் பெயர ்= கடிலஞ ெொத்திர மட்கல மொகும்.  

 

தகழியின் பெயர ்= இடிஞ்சில் ெொண்டி பலரிசுடரத்் தகழி.  

 

குடுலவயின் பெயர ்= குடுலவ குண்டம்.  

 

சட்டியின் பெயர ்= விசலள சட்டி.  

 

அகலின் பெயர ்= சரொவஞ் சுத்திலக யிடிஞ்சி லகபலன்ெ.  

 

பகொள்கலத்தின் பெயர ்= இடுங்கலங் பகொள்கலம் ெொண்ட 

பமன்ெ. 

 

பவற்றிலலயின் பெயர ்= நொகவல்லிதொம்பூலம் பவற்றிலல.  

 

ெொக்கின் பெயர ்= தகொலந் துவரக்்கொய் ெொகு ெொக்தக.  

 

சுண்ணொம்பின் பெயர ்= சுண்ணமுநீறும் சுண்ணொம்ெொகும்.  



 

திருநீற்றின் பெயர ்= பூதி தயொமெ்பெொடி விபூதி கொெ்புெ் = 

புண்ணிய சொந்தம் பவண்டொது திருநீதற.  

 

சொணியின் பெயர ்= புண்ணிய சொந்தஞ் சொணிசொ ணொகம்.  

 

சொம்ெலின் பெயர ்= அடலல பவண்ெலி சொம்ெ லொகும்.  

 

பெட்டியின் பெயர ்= மஞ்சிகம் பெட்டி.  

 

தெலையின் பெயர ்= மஞ்சிலக தெலை.  

 

அணிகலச ்பசெ்பின் பெயர ்= கண்டிலக பீடிலக கொண்டங் கடிெ்ெ 

= மன்றியுங் தகொடிக மணிகலச ்பசெ்தெ.  

 

ஆறொவது = அநுதெொகவலக முற்றிற்று. 

= = = = = 

ஏைொவது = ெண்பிற்பசயலிற்ெகுதிவலக. 

உள்ள நல்வலக. 

 

குணத்தின் பெயர ்= *உள்ள நல்வலக யுலரக்குங்கொலல = 

மொலலயும் பெற்றியு மரபுங் கிைலமயும் = ெொலும் விதியும் 

ெொன்லமயு மியல்புந் = தகவுந் தகுதியுந் தலகலமயும் தன்லமயும் 

= ெரிசும் ெடியு முலறயும் ெண்பு = நிலலயும் வண்லமயு நீருஞ் 

சொல்புங் = குணபமன லதன் பெயர ்பகொள்லகயு மொகும்.  

= = = =  

*உள்ள நல்வலக = மனத்தினல்வலக. 

 

உயரவ்ின் பெயர ்= உவெ்புெ் புலரதச ணுன்னதந் துங்க = நிவெ்பு 

தமடு நீள்வரி பிறங்க = தலந்த பலொழுகல் தெொக தலொசச் = 

தலொங்கல் வொரத்லுலறயுயர ்பவன்ெ.  

 

வலியின் பெயர ்= முரணு மறமு முன்பு தநொன்லமயு = முரமும் 

ெொழியு மூக்கமு மதுலகயு = முடலலயு மும்ெலு மூரியுந் ததொற்றமு 

= மிடலும் *மளளமுங் கூளியு மீடுந் = திறமு பமழிலு பமறுழுந் 

திண்லமயும் = வயமும் விறலு லமந்துந் துெ்பு = மீளியு மடலுந் 

தொவு மொண்லமயும் = ஆற்றலுங் தகொளு மிகலு பமொய்ம்பும் = 

மதனுங் கலியும் வலியின் பெயதர. 



 

மொட்சிலமயின் பெயர ்= மொணலு மொணுஞ் சொல்பு மதனு = 

மொன்றலும் 

வொய்த்தலு மொட்சிலம யொகும்.  

 

பகொழுலமயின் பெயர ்= பகொழுலமயுஞ் பசழுலமயும் 

வளலமலமயுங் 

பகொழுெ்தெ. 

 

குளிரின் பெயர ்= நளிெனி சீதந் தண்தண சீதளங் = குளிரின் 

பெயதர நளிருங் கூறும்.  

 

பசவ்விதின் பெயர ்= பசவ்லவயுஞ் பசெ்ெமுஞ் பசம்லமயுஞ் 

பசவ்வனு = மிவ்வலக பிறவுஞ் பசவ்விதின் பெயதர.  

 

அறிவின் பெயர ்= உணரவ்ு கொட்சி யுரதன தமலத = பதளிவு 

புலதன பதருட்சி தெொதம் = புத்தி ஞொன மறிபவனெ் புகல்வர.்  

 

பவற்றியின் பெயர ்= வலனுங் பகொற்றமுங் வொலகயு முல்லலயுஞ் 

= சயமு மொடும் புகலும் ெடினமும் = விசயமும் பவற்றமும் 

பவன்றியும் பவற்றி.  

 

பசல்வத்தின் பெயர ்= சீரும் பவறுக்லகயும் விெவமுந் திருவு = 

மொவு மொக்கமும் வொை்க்லகயும் பெொறியு = மொகுஞ் பசல்வத் தபிதொ 

னம்தம.  

 

ெற்றின் பெயர ்= ெரிவு மொரவ்மு மீரமும் ெற்தற.  

 

அன்பின் பெயர ்= அளிநொர ்சங்க தநய மன்தெ.  

 

மற்றுமன்பின் பெயர ்= ெொச பமன்றும் தெசெ்ெடுதம.  

 

அருளின் பெயர ்= தகவுங் கருலணயு மிரக்கமுந் தயவுங் = 

கிருலெயு மெயமுங் கிளரரு ளொகும்.  

 

மனத்தின் பெயர ்= முன்னமு மகமு முள்ளமு முன்னமும் = இதயமு 

பநஞ்சு முள்ளு மனதம.  

 

குறிெ்பின் பெயர ்= சிந்லதயு நிலனவுந் பதளிவுந் தியொனமு = 

மிங்கிதமுங் கருத்து பமண்ணமுங் குறிெ்தெ.  

 



மற்றுங்குறிெ்பின் பெயர ்= அங்கதுநொட்டிய மொகலு முரித்தத. 

 

குறித்தலின் பெயர ்= கண்ண னுதலல் கொணல் புகற – பலண்ணல் 

தெணல் கருதல் சுட்ட = லுன்ன பலன்றிலவ குறித்தலல 

யுலரக்கும்.  

 

வலரயறுத்தலின் பெயர ்= குணித்தலுங் கணித்தலுங் குறித்தலு 

மன்றி = மதித்தலும் வலரயறுத்தற் பெொருட்டொதம.  

 

ததடலின் பெயர ்= நொடலுந் தநடலுந் ததட லொகும்.  

 

மற்றுந்ததடலின் பெயர ்= கூடலுங்லகயரிக்பகொளலு மதற்தக. 

 

நிலனத்தலின் பெயர ்= உன்னல் ெடரத் லூை்த்தல் கருதல் = 

முன்னலறிதல் வலித்தல் சிந்தித்தல் = எண்ண லலனத்து 

நிலனெ்பென் றிலசெ்ெர.் 

 

ஏமொெ்பின் பெயர ்= ஏமொெ்புச ்பசம்மொெ்பு.  

 

இறுமொெ்பின் பெயர ்= ஏக்கழுத்த மிறுமொெ்பு.  

 

களிெ்பின் பெயர ்= மதரெ்்பு மதரல்வ மதந்தருக் தகமம் = 

பெருமிதஞ் பசருக்கும் தெசிற் களிெ்தெ.  

 

இன்ெத்தின் பெயர ்= நலகயு தமமமு நயமு மகிை்சச்ியுஞ் = 

சுகமுங் கடியுந் பதொய்யலு மின்ெம்.  

 

தெரின்ெத்தின் பெயர ்= அகமலரச்ச்ி தெரின்ெ மொநந்தமொகும்.  

 

சுகத்தின் பெயர ்= சந்தமுந் தருமமு மைகுமகிை்வுஞ்சுகம்.  

 

பதளிவின் பெயர ்= பதருளு மொனவு முணரவ்ுந் ததறலுந் = 

ததற்றமுந் துணிவும் பதளிவின்றிற்த்த.  

 

நயத்தின் பெயர ்= நறுலம விழுெ்ெ நன்னர ்நயதம.  

 

நன்லமயின் பெயர ்= உறுதி யொண பரொண்லம யுத்தமம் = நன்றி 

தசடு நன்லமநன் றொகும். 

 

பெொறுத்தலின் பெயர ்= சமித்தலு தநொன்றலுங் கமித்தலும் 

பெொறுத்தல்.  



 

முயற்சியின் பெயர ்= முயற்சி யூக்க மியற்றி யொள்விலன = 

யுஞற்றுத் தொடுெ் புற்சொ கம்தம.  

 

உற்சொகத்தின் பெயர ்= உஞற்றுத் தொள்விலன துெ்பூக்க 

முற்சொகம்.  

 

இலொெத்தின் பெயர ்= ெலனு மூதியமும் ெயனு மொக்கமும் = 

தெறும் ெலித்தலு மிலொெெ் பெயதர.  

 

ஒற்றுலமயின் பெயர ்= ஒருலம குறிெ்தெொ படொற்றுலம யொகும்.  

 

துலணயின் பெயர ்= இலணயுந் துெ்புஞ் சகொயமு பமன்றிலவ = 

துலணபயன்ெ புகலுஞ் பசொல்லுவர ்புலவர.்  

 

தவத்தின் பெயர ்= தநொன்பென் கிளவி தொன்றவ மொகும்.  

 

மற்றும்தவத்தின் பெயர ்= உவ்பவன் கிளவியு தமொதுவ ரதற்தக.  

 

நல்விலனயின் பெயர ்= தொனமு மறமுந் தருமமுஞ் சீலமு = மருளு 

மங்கலமுஞ் சுெமுஞ் சுகிரத்மும் = புண்ணியமும் ெொக்கியமு 

நல்விலன யொகும்.  

 

அருசச்லனயின் பெயர ்= ஆரொ தலனதய வழிெொ டருசச்லன.  

 

பூலசயின் பெயர ்= பூசலன பயன்ெ பூலசயின் பெயதர.  

 

யொகத்தின் பெயர ்= சித்து யொகம் தவள்விகிரு தொகும்.  

 

பவறுெ்பின் பெயர ்= பவறுெ் பெொல்லொலமயும் தவண்டொலம 

யுமுனிவு = பமொறுத்தலு முவரத்்தலு முவரெ்்பு மொகும்.  

 

துறவின் பெயர ்= துறத்த னிவிரத்்தி துறவொ கும்தம.  

 

உறவின் பெயர ்= உறவி விருெ்ெ முறவொ கும்தம.  

 

நொணத்தின் பெயர ்= பவட்க மிலசல்ச பவள்கல் சமை்த்தல் = வட்க 

லிருலள மொனமு மன்றி = யுட்கு நொணத் துலரபயனெ் ெடுதம.  

 

பசல்வெ்ெகுதியின் பெயர ்= மல்லுந் தடமும் வளமும் வொரியுஞ் 

பசல்வெ் ெகுதிக்குச ்பசெ்பிய பெயதர. 



 

நிலலதெற்றின் பெயர ்= துஞ்சன் மன்ன றி திநிலலதெதற. . 

 

மற்றும் நிலலதெற்றின் பெயர ்= அங்கது திறதமொ தடணந் தொணூ 

= பவன்ென மூன்று மிலசக்கெ்பெறுதம.  

 

பமய்யின் பெயர ்= சொதம் வொய்லம சத்திய முண்லம = நீதி 

நிலலலம நியொய நிசச்யம் = வொய் திடமொலண மன்றஞ் சரதம் = 

தவளொன்லம ெட்டொங்கு பமய்பயனவுலரெ்ெர.்  

 

பிலைெ்பின் பெயர ்= இழுக்கம் வழுக்குத் தெ்ெல் பிலைெ்பென்ெ = 

உஞற்றும் ெலணத்தலு முளவெ் பெயரக்்தக.  

 

ஆதலின் பெயர ்= ஆத னந்துதல்.  

 

ஏவலின் பெயர ்= ஆலணதயவல்.  

 

ஒற்றின் பெயர ்= தவபயன் கிளவி பயொற்றொகும்தம.  

 

பசய்தியின் பெயர ்= பசயல்பசய்லக பசய்தியொகும்.  

 

ஒழுக்கத்தின் பெயர ்= சரிலயயொசொர நலடயியல் ஒழுக்கம்  

 

நீதியின் பெயர ்= பநறியு நியொயமுந் தருமமு நீதி.  

 

மற்றும்நீதியின் பெயர ்= விதியு நிைலும் வலரவின் பறன்ெ. 

 

உள்ளின் பெயர ்= அகணி யகதட யகதம தகொட்லட, யுலரபசயி 

லின்னலவ யுள்ளொ கும்தம.  

 

சூை்சச்ியின் பெயர ்= சூை்சச்ி யுசொதவ ததரச்ச்ி விசொரம் = யொெ்தெ 

பயண்ண மந்திர நூதல.  

 

மற்றுஞ் சூை்சச்ியின் பெயர ்= ஆய்தலுந் ததரத்லு மொகலு முரித்தத. 

 

உண்டொதலின் பெயர ்= விலளதல் பூத்தல் ெடுதலுண் டொதல்.  

 

ததொற்றுதலின் பெயர ்= பிறெ்பித்தலும் ெலடத்தலு நொறலும் 

பவளிெ்ெடலுந் = ததொற்றலு முருத்தலுந் ததொற்றுதலொகும்.  

 

கொத்தலின் பெயர ்= நிலலபெறுத்தலும் புரத்தலு மளித்தலுங் 



கொெ்பு தநொக்கலுந் திதியுங் கொத்தபலன்ெ.  

 

ெொதுகொத்தலின் பெயர ்= தெொற்ற தலொம்ெல் தநொக்கல் 

ெொதுகொத்தல்.) 

 

கொவலின் பெயர ்= சிலறயு மரணுஞ் தசமமுஞ் பசயலுங் = கொெ்பும் 

தவலியும் கடியுந் தட்டியுங் = கட்டுந்தட்டுங் கொவற்பெயதர.  

 

பகொள்லகயின் பெயர ்= பதவ்வு வலரத தறரத் 

தலற்றபலனக்கூறிய பிறவுங் பகொள்லக யொகும்.  

 

தமற்தகொளின் பெயர ்= பூட்லகபயன்ெது தமற்தகொ ளொகும்.  

 

உய்தலின் பெயர ்= ஆற்றுதல் வலித லுய்த லொகும்.  

 

தூய்லமபசய்தலின் பெயர ்= உவளித்த றூய்லம 

பசய்தலலயுலரக்கும்.  

 

உடன்ெொட்டின் பெயர ்= வலித்த பலொட்ட தனரத் லிலசதபலன் = 

றுலரத்த ெலவு முடன் ெொடொகும்.  

 

விதிமுலறயின் பெயர ்= நியமபமன் கிளவி விதிமுலறயொகும்.  

 

குற்றலின் பெயர ்= நவித்தலுந் துெ்ெலுந் துற்றலுங் குற்றல்.  

 

அவியலின் பெயர ்= அலவத்தலு மவித்தலு மவிய லொகும்.  

 

ஒட்டுதலின் பெயர ்= அணவ பலொட்டுதல்.  

 

பதரிதலின் பெயர ்= பதள்ளுத பறரிதல்.  

 

பதளிதலின் பெயர ்= ததறுதல் பதளித லொகச ்பசெ்புவர.்  

 

தகளொபவன்றலின் பெயர ்= தவளொபவன்ெதுதகளொபவன்றல்.  

 

தவிரத்லின் பெயர ்= வொளொபவன் கிளவி தவிரத்.லொகும்.  

 

ததற்றத்தின் பெயர ்= மன்ற ததறு ததற்ற.மொகும்.  

 

ஆபமன்னும் பெயர ்= அன்பறன லின்பறன லொபமனலு மொகும்.  

 



சரண்புகலின் பெயர ்= மலறபுகல் கிளவி சரண்புகலொகும்.  

 

எண்ணலின் பெயர ்= கரணமுங்கணிதமுங்கணக்குபமண்ணல்.  

 

நிமித்தத்தின் பெயர ்= தசொதனஞ்தசொதிட நிமித்தச ்பசொல்தல.  

 

உடனிகை்வின் பெயர ்= ஒடுபவண்கிளவி யுடனிகை்வொகும்.  

 

பெயரின் பெயர ்= அபிதொனமொக்குவயநொமமும் பெயதர.  

 

ஆதொரநிலலயின் பெயர ்= கந்துமொ லம்ெமு மொலம்ெனமும் = 

தஞ்சமுந் தூவு மொதொர நிலலதய.  

 

தெரறிவின் பெயர ்= முதுக்குலறவு தெரறிவு முகரிலமயுமொகும். 

 

உள்ளதுசிறத்தலின் பெயர ்= கூரெ்்புங் களிெ்பு முள்ளது சிறத்தல்.  

= = = = = = = = =  

 

 = வது உள்ளத்தின்தீயவலக. 

 

தீவிலனயின் பெயர ்= ெவமும் ெொவமும் ெொதகமுந் தீவிலன.  

 

தொை்வின் பெயர ்= சொய்ெ்பு மிழிவுந் தண்லமயுந் தஞ்சமுந் = 

தொை்பவன் கிளவித ்தன்லமய தொகும்.  

 

கூம்புதலின் பெயர ்= சொம்புத பலொடுங்குதல் கூம்புதலொகும்.  

 

அசச்த்தின் பெயர ்= உருமு முருவு முட்கும் ெனிெ்பும் = பவருவும் 

புலம்பும் பவறியும் ெயமும் = பிறெ்புங் பகொன்னும் தெமு நொமும் = 

பவறுெ்புஞ் சூரும் பீரும் பவடியுங் = கவலலயு மடுெ்புங் கலக்கமு 

மசச்ம். 

 

குலலதலின் பெயர ்= ஓடல்பவய்துற லுலமர தறங்கல் = 

கூசறிட்கல் குலலய றுணுக்பகனல் = பவள்க றுண்பணன 

பறருமர லளுக்கல் = பஞொள்கல் பிறவுங் குலலதலி னுவல் பெயர.்  

 

நடுக்கத்தி ் பெயர ்= விதிரெ்்புெ் ெனிெ்பு விதலல கம்ெம் = 

அதிரெ்்புெ் பெொதிரெ்்பு விதெ்பு நடுக்கம்.  

 

கலக்கத்தின் பெயர ்= கதனமுந் துரிதமும் பிரமமும் கலக்கம்.  

 



மற்றுங்கலக்கத்தின் பெயர ்= பவறிபயன் றுலரெ்ெதுமெ் பெயர.்  

 

எளிலமயின் பெயர ்= எண்லம ெரிெவ மிழிதகவு பமளிலம.  

 

மற்றுபமளிலமயின் பெயர ்= தண்லம பயன்ெது மதன்ெொற் 

சொற்றும். 

 

தெலதலமயின் பெயர ்= தெலதலம மடலம பவறிதய மருட்சி.  

 

மொசின் பெயர ்= கசடு மலினமும் கலறயு மழுக்கும் = மலமுங்க 

ளங்கமு மொசொகும்தம.  

 

குற்றத்தின் பெயர ்= கொசுந் தவறுங் கலறயுங் களங்கமு = மொசும் 

வலசயு மறுவும் வடுவு = மொசும் புகரு மரிலுங் கலளயு = தமசும் 

ெழியும் தெொக்கு தமதமு = நலறயும் வண்டுங் கடலவயு நலவயு = 

மிலறயும் பிலையும் விடலுங் கரிலுந் = ததொமுந்தெ்புந் துகளும் 

புலரயுங் = தகொதுஞ் பசயிரும் லமயுங் குற்றம்.  

 

மற்றுங்குற்றத்தின் பெயர ்= இழுக்குஞ் தசொரவ்ும் புன்லமயு 

மிகை்சச்ியும் = வழுக்குங் கீழு மறிவியும் பெொல்லொங்கும் = 

பெொசச்ொெ் பென்ெதும் புகலுமெ் பெயரக்்தக.  

 

பவம்லமயின் பெயர ்= உருமமுங் கருமமு முருெ்ெமும் பவெ்ெமு = 

மைனமுங் தகொரமு மைலும் பவம்லம.  

 

ததொல்வியின் பெயர ்= நிலலயழி தவொட்டம் பின்னிட தறொல்தவ = 

பதொலலத தறொற்ற லஞ்ச தறொல்விெ் பெயர.்  

 

பகொடுலமயின் பெயர ்= கடுலம தகொடலண சண்டங் கடினங் = 

பகொடுலமயின் பெயரிலவ கூரமுமொகும்.  

 

மற்றுங்பகொடுலமயின் பெயர ்= உக்கிரங் தகொர முலறெ்புெ்பூதி = 

வக்கிரம் வஞ்சஞ் சடங்கரிலு மொதம.  

 

மறெ்பின் பெயர ்= வழுக்கு மறவியு மயரெ்்புமிவறலு = மறெ்பென் 

கிளவி மறலு மொகும். 

 

வறுலமயின் பெயர ்= மிலசகுலற மிடிதய தரித்திர பமொற்க = 

மிலம்ெொ டிலொலம நல்குரவும் வறுலம.  

 

மற்றும் வறுலமயின் பெயர ்= மறலு மின்லமயு நிரெ்புமற் றதன் 



பெயர.்  

 

ெலகயின் பெயர ்= முலனயு முரணு முறை்வுந் தூவும் = ெடியுந் 

பதவ்வுந் துெ்பும் ெலகபயன்ெ.  

 

மற்றும்ெலகயின் பெயர ்= இகலுஞ் பசறலு மதன்பெய பரன்ெ.  

 

பவகுளியின் பெயர ்= கறுவங் தகொெங் கலொமறங் குதரொதம் = 

பவகுளி பயன்ெர ்தவரமு மொகும்.  

 

சினத்தின் பெயர ்= முனிவுஞ் பசயிருஞ் சீற்றமும் வியரெ்்புஞ் = 

சினபமன் கிளவி பதரிக்குங் கொதல.  

 

சினக்குறிெ்பின் பெயர ்= கறுெ்புஞ் பசவெ்புங் கஞறலுங் கன்றலும் 

= வியரெ்்பும் பவதிரெ்்பும் புழுங்கலும் பகொதித்தலும் = 

பவய்துறலும் புலகதலும் வயிரமு மிலனத்தும் = சினத்தின் 

குறிெ்பிலனத் பதரிக்குங் கிளவி.  

 

தணியொக்தகொெத்தின் பெயர ்= தகொம்ெலுங் பகொந்தலுங் 

கனிதலும் பவம்ெலும் = பவதும்ெலுந் தணியொக் தகொெமுபமன்ெ.  

 

பெருஞ்சினத்தின் பெயர ்= உடற்றல் சீற லுருத்தல் கொய்தன் = 

முலனதல் விலடத்தல் லெத்தல் பெருஞ்சினம்.  

 

தணியொமுனிவின் பெயர ்= சலமும் வயிரமுஞ் பசற்றமு மற்றிலவ 

= கறுவுபகொள் பநஞ்சங் கலடமுடி வளவுந் = தணியொ முனிவு 

தொனொகும்தம.  

 

இகை்தலின் பெயர ்= எள்ள னகுத னிந்லத யிகை்தல்.  

 

வருத்தத்தின் பெயர ்= உயதவ யனுக்கங் கவற்சி யுயங்க = 

லயரத்வ கசிதவ யொகுல மணங்கு = வயொதவ யழுங்கல் வருத்த 

மொகும்.  

 

குணமின்லமயின் பெயர ்= சீரணஞ் சிதம்பு சீத்லத பசடிபயனக் = 

கூடிய ெலவுங் குணமின்லம யொகும்.  

 

துக்கத்தின் பெயர ்= அல்லல் பீலட யரந்லத தகொட்டொலல = 

பசல்லல் கலக்கஞ் சிறுலம யுறுகண் = கவ்லவ மம்மர ்விழுமங் 

கவலல = பயவ்வ மின்ன லிடும்லெ யிடுக்கண் = ெடரச்ூர ்லெதல் 



ெருவரல் ெைங்கண் = னிடரஞ தரதம் யொதலன யிட்டளங் = 

கலக்கம் புன்கண்ெனிதநொய் கம்ெலல = யலக்கண் 

பவய்துறலழுங்கல் பீலை = யலமர னடலல யுறுவல் பவறுெ்தெ = 

கிதலசந் துயரத்ுனி துன்ெந் துக்கமொம்.  

 

மற்றுந்துக்கத்தின் பெயர ்= துரிசு மல்ல கண்டமுந் துரொலுஞ் = 

சிலுகு மலந்தலலயுஞ் பசெ்ெற்குரித்தத.  

 

சந்ததகத்தின் பெயர ்= அனுமொனமுஞ்சங்லகயுஞ்சந்ததகமொகும். 

 

மற்றுஞ்சந்ததகத்தின் பெயர ்= ஐயுறல் கடுத்தலு மெ் பெயரக்் 

குரித்தத.  

 

மயக்கத்தின் பெயர ்= களிெ்பு மறமுங் கழுமலு பிறெ்பு = மொலு 

மறலு லமயலு மொன்றலு = மிருளு லமந்து தமமமு மிளலமயு = 

மருளு மயரவ்ு மயக்க பமன்ெ.  

 

மற்றுமயக்கத்தின் பெயர ்= தமொகமு முணரொலமயு முன்மத்தமுங் 

= களபனன் கிளவியு மெ் பெயரக்் கட்டுலர.  

 

தீதின் பெயர ்= தீங்குங் தகொளு மூறுந் தீபதனல்.  

 

மற்றுந்தீதின் பெயர ்= ஆங்கது மொயமு மந்தரமுபமன்ெ.  

 

பெொய்யின் பெயர ்= ெடிறு மிசல்சயும் பெட்டும் ெழுதும் = வழுதுந் 

தத்தி கொரமுமொயமும் = பெொக்கமும் பிசியும்நடலலயும் 

பெொய்தய.  

 

பெொறொலமயின் பெயர ்= தநொனொலம வக்கிர மழுக்கொ றவ்வியம் 

கூரபமன்ெது பெொறொலமயின் கூற்தற.  

 

தசொம்ெலின் பெயர ்= தூங்க லலசத லலலசுதல் தசொம்தெ.  

 

மற்றுஞ்தசொம்ெலின் பெயர ்= சடமடிதள்ளொவொரமுந் தகுதம.  

 

வஞ்சலனயின் பெயர ்= கூடம் புள்ளுவங் குத்திரங் கஞ்ச = 

மொலயபதொடுெ் ெட்டிலம வஞ்சலன யொகும்.  

 

தவறுெொட்டின் பெயர ்= வீற்று விகிரத்ம் விகடம் விரூெம் = 

தவற்றுலம விெரீதம் தவறுெொ டொகும்.  

 



மற்றும் தவறுெொட்டின் பெயர ்= திரிபும் விள்ளலும் பசெ்புமெ் 

பெயரக்்தக.  

 

தளரவ்ின் பெயர ்= எளிலம யுலடத லிட்டளந் தளரத்வ.  

 

தனிலமயின் பெயர ்= தகவலமும் புலம்புந் தனிலமலயக் 

கிளக்கும். 

 

ெொவத்தின் பெயர ்= தீவிலன மறதம பசடிதய யகதம = 

துரிதங்கலுடம் ெொவமொதம.  

 

விருெ்ெத்தின் பெயர ்= மொதர ்கொதல் வயொதவ தவட்லக 

யொதரவொலச யவொதவ யொரவ் = நசச்ு நலசவிலைவு நயெ்புக் கொம = 

மிசல்ச பெட்பு தமொக தமட்லட = பவெ்ெம் ெற்று விழுெ்ெம் வீை்தல் 

= இவரத்ல் கவரத்ல் தவண்டல் தெணல் = தவட்ட றொை்தல் 

பவஃகலும் விருெ்ெம்.  

 

தவட்லகெ்பெருக்கத்தின் பெயர ்= தவட்லகெ் பெருக்கம் 

தவணவொ வொகும்.  

 

தநொயின் பெயர ்= மடங்கல் பிணிமடி மொரிலயபு = 

ளணங்குவியொதி யவல நீைல் = உறுகண் புன்கண் உதரொகஞ் 

சூரத்நொய்.  

 

மற்றுதநொயின் பெயர ்= சிறுலமயுங் குத்துமெ் பெயரப்தரிக்கும்.  

 

தவதலனதநொயின் பெயர ்= ஈதி வொலத தவதலன தநொதய.  

 

கொமதநொயின் பெயர ்= விரக மதனங் கொமக் கவலல = கொம 

தநொயின் கட்டுலர யொகும்.  

 

களவின் பெயர ்= கொெ்புக்கட்டல் ெட்டிலம தசொரவ்ு = கயவு ெடிறு 

கரவடங் களதவ.  

 

ெயனின்லமயின் பெயர ்= வறிதுங் பகொன்னும் விைலும் விதொவு = 

மல்லலவ ெயனில் பசொல்லொ கும்தம.  

 

மரணத்தின் பெயர ்= முஞ்சலுந் துவன்றலு முடிதலும் விளிதலுந் = 

துஞ்சலுந் தவறலு மிறெ்பும் பெொன்றலும் = வீய்வு முலெ்பும் வீடலு 

மொய்தலு = மொண்டலு மரித்தலுஞ் சொவு மரணம்.  

 



மற்றுமரணத்தின் பெயர ்= 

இல்பலனபலன்ெதுவுஞ்பசொல்லெ்ெடுதம. 

 

சொய்தலின் பெயர ்= இரிதல் பநரிதல் இலடத லுலடதல் = பகடுதல் 

சரிதல் சொய்தலொகும்.  

 

பிணக்கின் பெயர ்= அரின்மற லெரந் துவக்பகன வலமந்த = 

பெயரிலவ நொன்கும் பிணக்பகன பமொழிெ.  

 

முறிதலின் பெயர ்= ஒடித பலொசிதன் பஞமிர ்தலிடிதன் = முரித 

லிறுதன் முறிதற் பெயதர.  

 

தகட்டின் பெயர ்= வழுவு சிலதவு மங்குதல் தசத = மழிவு சிந்துதல் 

நந்துதன் முரித = லிறுதல் சுதமடி பயொருங்கல்தக படன்ெ.  

 

பகொலலயின் பெயர ்= தகொதள யணங்கு 

தவட்டங்பகொலலபயனல்.  

 

பவளிற்றின் பெயர ்= பவண்லமயுந் தண்லமயும் 

பவளிபறனலொகும். 

 

புன்லமயின் பெயர ்= நவிர பமன்ெது புன்லம யொகும்.  

 

இரங்குதலின் பெயர ்= இலனத பலற்றித்த லிரங்குத லொகும்.  

 

அருவருெ்பின் பெயர ்= வொலொலம சூதகம் ெயிரெ்்ெரு வருெ்தெ.  

 

ஒழிதலின் பெயர ்= ஓவு மன்னு பமொழிதற் பசொல்தல.  

 

மற்றும்ஒழிதலின் பெயர ்= ஏலனயு மெ்பெய ரியல்ெொ கும்தம.  

 

கலங்குதலின் பெயர ்= கதுதவ கலுைல் கலங்குதல் மலங்குதல்.  

 

குலுங்குதலின் பெயர ்= குலலத னடுங்குதல் குலுங்குத லொகும்.  

 

வொட்டத்தின் பெயர ்= ததம்ெலுங் குலைதலு மனுங்கலு முளியும் = 

வொடலுந் தளரத்லும் வொட்டபமன லொகும்.  

 

குலைதலின் பெயர ்= சுலனதல் கலளதல் குலைத லொகும்.  

 

மொறுெொட்டின் பெயர ்= பதற்தற மொறுெொ டொகத் பதரிக்கும்.  



 

நிலலயின்லமயின் பெயர ்= வம்பென் கிளவி நிலலயின்லம யின் 

பெயர.்  

 

தமன்லமயின் பெயர ்= கயவுஞ் சொயலு பஞள்ளலு தமன்லம.  

 

மனக்தகொட்டத்தின் பெயர ்= அழுக்கொறு மனத்தழுக்குமவ்வியமு 

மனக்தகொட்டம்.  

= = = = = =  

 

 = வது பமய்வலக. 

 

ெருலமயின் பெயர ்= பமய்வலகக் கியன்றன விளம்புங் கொலலெ் 

ெரூஉம் பீனமுந் தடித்தலும் ெருலம.  

 

இலளெ்பின் பெயர ்= ததம்ெலும் ெைங்கணுஞ் சிங்கலுந் ததய்வு = 

நொம்ெலு பஞொள்கலு பமலிவு மிலளெ்தெ.  

 

பவண்லமயின் பெயர ்= சுதவதந் தவளஞ் சுக்கிலங் குருத்து = 

விளரவ்ொல் பவள்லள நலரசிதம் பவண்லம.  

 

மற்றும்பவண்லமயின் பெயர ்= குருகு ெொல் சுெ்பிர பமன்னவுங் 

கூறும். 

 

பெொன்லமயின் பெயர ்= பீதகம் ெசெ்புெ் பிங்கலம் ரிதம் = நொலுங் 

சொஞ்சனியும் பெொன்லமயின் பெயதர.  

 

 பசவெ்பின் பெயர ்= அத்து மருணமு மரத்தமுஞ் தசெ்புஞ் = 

தசொணமுங் குருதியுந் துவருஞ் சிந்தூரமும் = பூவலும் ெடீரமும் 

தசத்தும் மரக்கும் = பசக்கருஞ் பசம்லமயுஞ் தசந்துெொ டலமுங் = 

கிஞ்சுகமுங் குலிகமுந் துெ்புஞ் பசவெ்தெ  

 

 ெசல்சயின் பெயர ்= ெொசும் லெயு மரியும் ெசுலமயும் = ெலொசுஞ் 

சொமமு மரிதமும் ெசல்ச  

 

 கருநிறத்தின் பெயர ்= கொளமுங் கொைகமுங் கொளிமமுங் 

கொரிமொல் = மொவு மிருளு நீலமு மசிதமுங் = கொருமஞ் சனமு 

நல்லமுங் கருளு = மொகுங் கருநிறத் தபிதொ னம்தம  

 

 புற்பகனுநிறத்தின் பெயர ்= கபிலங் குரொல் புகர ்புற்பகனுநிறதம  

 



 ஒளியின் பெயர ்= பவயிலு நிலவும் வில்லும் வொளு = நிைலு 

பமல்லு நீமமு நலகயும் = கொனலுங் கிரணமுங் கதிருஞ் பசடியுஞ் = 

தசொதியு மின்னுந் துணியு மரியுங் = தகழுங் கரமுந் ததசுங் 

கிளபரொளி  

 

 மற்றும்ஒளியின் பெயர ்= ஆதவ பமன்ெது மதன்ெொற் ெடுதம  

 

 ஒளிவிடுதலின் பெயர ்= விளங்குத னகுதன் மின்னன் மிளிரத் = 

றுளங்குதனிகை்தல் சுடரத்ல் பிறை்த = லிலங்கல் வயங்க லிலகுத 

லிலமத்த = லலங்க றயங்க லவிரத் னிலவ = பலொளிரத் 

பலன்றிலவ பயொளிவிட லொகும்  

 

 ஒளிமழுங்குதலின் பெயர ்= மட்கல் புல்பலனன் மழுங்குத 

லழுங்குதல் = ஒளி மழுங்குதபலன வுலரத்தல் தவண்டும்  

 

 அைகின் பெயர ்= *ஏ/எரும் வனெ்பு பமழிலு மிரொமமுங் = 

கொரிலகயு மொவு மம்லமயுங் கவினுஞ் = பசழுலமயும் ெந்தமுந் 

ததசிகமு தநொக்கு = மணியு மணங்கு மியொணரும் ெொணியு = 

மொதரு மொலையுஞ் சொயலும் வகுெ்பும் = வண்ணமும் வளமும் 

பூவும் பெொற்புஞ் = தசடும் பெொன்னுஞ் சித்திரமும் ெத்திரமு = 

மொலமயுந் தளிமமு மயமு மஞ்சு = மதனும் ெொங்கு மம்முஞ் 

பசொக்குஞ் = சுந்தரமுந் ததொட்டியு லமயு பமொெ்பு = மந்தமு 

பமொண்லமயும் விடக்கமு மமலமுங் = குைருங் தகொலமும் 

வொமமுங் கொந்தியு = மைகின் பெயரலங் கொரமு மொகும்  

 

 மற்றுமைகின் பெயர ்= பகொம்லமயு மதனொகரமுஞ் சொருவுங் 

கூறுெ.  

 

 கட்டைகின் பெயர ்= சித்திர மதனொகரஞ் சுந்தரங் கட்டைதக  

 

 நிறத்தின் பெயர ்= குருவுங் பகொழுலமயுங் குணமுங் 

பகொழுலமயு = மரியுஞ் சொயலும் வருணமு மன்றிெ் = ெயெ்புங் 

கலறயும் கருவு நிறதம  

 

 வடிவத்தின் பெயர ்= பசண்ணம் ெடிவம் வடிவபமன்ெ  

 

 வண்ணத்தின் பெயர ்= வண்ணஞ் சந்தம்  

 

 வலளதலின் பெயர ்= குடிலந் தடவு கூன்தகொண் தகொட்டம் = வசிவு 

தகொணல் வொங்கல் குலொவல் = வளொவபலன் றின்னலவ வலளத 



லொகும் 

 

 இலளலமயின் பெயர ்= மைவு முருகுந் தருணமு மஞ்சுங் = 

குைவும் விளருங் பகொம்லமயும் புருலவயுங் = 

தகொமளமும்தெொதகமு மிலளலமயின் கூற்தற  

 

 முதுலமயின் பெயர ்= முதுலம மூெ்பு முரஞ்சுதன்முற்றுதல்.  

 

 மற்றுமுதுலமயின் பெயர ்= விலளவும் சொம்ெலும் 

விதந்துபகொளெ்ெடுதம  

 

 கலியொணத்தின் பெயர ்= வதுலவ மன்றல் மணங்கலி யொணம் 

 

 மற்றுங்கலியொணத்தின் பெயர ்= கடியும் தவட்டலுங் லகெ்ெற்றலு 

மொகும்  

 

 பகொண்டொடுதலின் பெயர ்= 

குலொவல்ெொரொட்டுக்பகொண்டொடுததல 

 

 அலங்கரித்தலின் பெயர ்= புலனதலு மண்ணலும் 

பெொற்புறுத்துதலு = மணிதலுங் லகபசய்தலு மலங்கரித்தல்  

 

 சிங்கொரத்தின் பெயர ்= அணிதய பெொற்புக் லகயலங் கொரந் = 

பதரியி பனொெ்ெலனயுஞ் சிங்கொரமொகும்  

 

 புதுலமயின் பெயர ்= புலதபுணர ்விருந்து புத்ததள் கடிநவ 

நூதனங் தகொடகம் வம்பிலவ புதுலம  

 

 மகளிரவ்ிலளயொட்டின் பெயர ்= பதொடலலயுந்தகுளமு மகளிர ்

விலளயொட்தட  

 

 சூடுதலின் பெயர ்= மிலலதலு மலலதலும் தவய்தலுஞ் சூடுதல்  

 

 இகுத்தலின் பெயர ்= பசகுத்த லிகுத்தல்  

 

 மீளுதலின் பெயர ்= திரிதல் மீளுதல்  

 

 புறத்தின் பெயர ்= புறணியும் புடமும் புறபமனலொகும்  

 

 ெதுங்கலின் பெயர ்= ெைகலு பமொடுங்கலும் ெொந்தலும் ெதுங்கல்  

 



 தங்குதலின் பெயர ்= அலசத பறவிட்ட லிறுத்த லொரத்ல்  

 

 மற்றுந்தங்குதலின் பெயர ்= வதிதல் லவக லிலறயுமெ் பெயர ் 

 

 அடக்கத்தின் பெயர ்= முடக்கமுபநொறிலு மடங்கு முணங்கு = 

பமொடுக்கமு மடக்க பமொருங்குமொதம  

 

 கூடலின் பெயர ்= விலைசச்ும் பிலணசச்ும் விலைவுலம துனமும் 

= புணரச்ச்ியுங் கூடலும் புகலுங் கிளவி = அலணதல் கலவிலச 

தயொகமுமொகும்  

 

 மற்றுங்கூடலின் பெயர ்= மணத்தல் ெயினி மற்றிலவ கூடுதல் 

 

 பிரிதலின் பெயர ்= நீத்த றவிரத் லகல லுணரத்ல் = தணத்தல் 

வல்லி ெகலிலவ பிரிதல்  

 

 புலத்தலின் பெயர ்= புலவி யூடல் புலத்த லொகும்  

 

 புலவிநீடுதலின் பெயர ்= துனிபயன் கிளவி புலவி நீடுதல்  

 

 கலத்தலின் பெயர ்= புணரத்ல் ெடித தறொய்தல் சொரத்ல் = கலவன் 

தமவல் கலத்தலொகும்  

 

 அளவளொவலின் பெயர ்= கலொவலுந் துைொவலும் வளொவலுஞ் 

சிவணலும் = புணரத்லும் பெொருந்தலு மளவளொ வற் பெயர ் 

 

 வணங்கலின் பெயர ்= வந்தலன ெணித றண்டன் வணக்கம் = 

ெரவலிலறஞ்ச றொை்தல் கொண்டல் = வந்தித்தல் தெொற்றல் 

வணங்கலொகும்  

 

 சிலறெ்ெடலின் பெயர ்= வலலெ்ெட றலளெ்ெடல் சிலறெ்ெட 

லொகும்  

 

 சருசச்லரவடிவின் பெயர ்= பிணதரசருசச்லர வடிவினதொகும் 

 

 தொை்தலின் பெயர ்= இலறஞ்சலுங் குரங்கலுந் தொை்தலல 

யிலசக்கும்  

 

 அலலதலின் பெயர ்= நடுங்க லொஞ்சி பஞகிை்தல் பஞொள்கல் = 

அழுங்குதல் தசொம்பென லலலதலுமொகும்  

 



 சுமத்தலின் பெயர ்= ெரித்தல் பெொறுத்த றரித்தல் சுமத்தல்  

 

 ஏறுதலின் பெயர ்= எக்க லிவரன் மீக்தகொ தளறுதல்  

 

 எதிரத்லின் பெயர ்= முட்டல் கிலடத்தன் முடுக தனரத் = 

தலற்றறலலெ்ெட பலதிரத் லொகும்  

 

 மீதூரலின் பெயர ்= இடங்கழி பநருங்குதல் மீதூ லொகும்  

 

 ஒருங்கின் பெயர ்= உடங்பகொருங் கொகும்  

 

 வடுெ்ெடுத்தலின் பெயர ்= கதுவொய்வடுெ்ெடுத்தலொகக் கருதுவர ்

 

 பசொறியின் பெயர ்= கண்டூதி தினவு பசொறிபயனக் கைறும்  

 

 பெொங்குதலின் பெயர ்= பூரித்தன் மிகுதல் பெொங்குதலொகும் 

 

 தவரத்்தலின் பெயர ்= தவரத்்தல் வியரெ்்பு  

 

 விடுதலின் பெயர ்= விடுதல் உயிரத்்தல்  

 

 மூடுதலின் பெயர ்= தெொரல்வ மூய்தல் கவித்தன் மூடுதல்  

 

 பூணலின் பெயர ்= புலனத லொரத்்தல் பூணலொகும்  

 

 இலயபின் பெயர ்= இலயதெ புணரச்ச்ி யிலசெ்பிலவ யொகும்  

 

 மஞ்சனத்தின் பெயர ்= நொன பமன்ெது மஞ்சன மொகும்  

 

 குளித்தலின் பெயர ்= ததொய்தலும் ெடிதலு மொடலு மன்றிக் 

குலடதலு மூை்கலுங் குளித்தலின் கூற்தற  

 

 பிறகிடலின் பெயர ்= பின்றல் பிறக்கிடல் பிறகிட லொகும்  

 

 கருவுளலமெ்புபமய்ெடுெருவமுமொவன = தெறிை வின்ெம் பிணி 

மூெ்புச ்சொக்கொபடன் = றொறுள வந்நொ ளலமந்தன வறியக் = கூறிய 

புலவர ்தகொட்ெொடன்றியும் = ெொலள ெொலன் கொலள யிலளதயொன் 

= முதிதயொ பனன்ன விதிவழி வந்த = பமய்தய பமய்யின் 

தமம்ெடுகுணதம  

= = = = = = = = =  

 



 = வது வொய்வலக. 

 

 இன்சுலவயின் பெயர ்= வொய்வலக யியல்பு வகுக்குங் கொலலத ்= 

தீபமன் கிளவிபயொ டிரதமின்சுலவ  

 

 அலைத்தலின் பெயர ்= தகத லுலளத்த லிகுத்தல் விளித்தல் = 

மொபவனல் கூவுதல் வொபவனன் மத்தல் = கலரதலொ கருடலண 

யிலவதய யன்றி = யகவ பலன்ெது மலைத்தலொகும்  

 

 சிரிெ்பின் பெயர ்= மூரலு மிளியு முறுவலு நலகயும் = ஆசமுஞ் 

சிரிெ்பென லொரெ்்புமொகும்  

 

 உண்டலின் பெயர ்= அயிறல் மிலசத லருந்துதல் நுகரத்ல் = 

துவ்வல் துய்த்தல் துற்றல் துறுவல் = ஆரத்ல் மொந்தல் 

லகபதொடலுண்டல்  

 

 மற்றுமுண்டலின் பெயர ்= ெொனகம்தெொனகம்ெண்பெொடுவருதம 

 

 குடித்தலின் பெயர ்= ெருகல் மொந்தல் ெொனங் குடித்தல்  

 

 விழுங்கலின் பெயர ்= நுங்கல் நுகரத்ல் விழுங்கபலன் றொகும்  

 

 இயம்ெலின் பெயர ்= கலதயு நுவலும் கொலதயுங் கிளவியும் = 

ெனுவலு மலறயும் ெலறயும் வொணியும் = கூற்றுபமொழியுங் 

குயிறலும் புகறலும் = மொற்றமு மலறயு பநொடியும் ெரவலும் = 

இலசயு மியமும் தெசச்ு முலரயும் = எதிரெ்்பு பமன்றிலவ 

யியம்ெலொகும்  

 

 வொசகத்தின் பெயர ்= வசனம் ெொசுரம் வொரத்்லதயும் வொசகம்  

 

 ெதத்தின் பெயர ்= ெொழியு முலரயும் ெதபமனலொகும்  

 

 தெசுதலின் பெயர ்= இலசத்த லிறுத்தல் இயம்ெல் புகறல் = 

பிதற்ற பலன்றிலவ தெசுதலொகும்  

 

 ெல்கொல்விளம்புதலின் பெயர ்= மீதுலர ெல்கொல் விளம்புதலொகும் 

 

 துதித்தலின் பெயர ்= ெரவல் வழுத்தல் ஏத்தல் தெொற்றல் = 

ெழிசச்ல் வொை்த்தல் துதித்தலொகும்  

 

 வொை்த்தின் பெயர ்= ஆசிலட யொசி வொை்த்தொ கும்தம  



 

 பசொல்லுதலின் பெயர ்= இயம்ெல் விரித்தன் பமொழிதல் விளம்ெல் 

= ெகரத்ல் ென்னல் நவிறல் கத்துதல் = உலரத்தல் கூறல் வைங்கல் 

குயிலல் புகலல் தெசல் பநொடிதல் பிறை்தல் = ெலறதல் பசெ்ெ 

லதிரத்்தல் ெணித்தல் = பசொற்ற லொடல் பசொல்லுதபலன்ெ  

 

 ெடித்தலின் பெயர ்= ெொடதலொதல் வொசித்தல் ெடித்தல்  

 

 பெருஞ்பசொல்லின் பெயர ்= பெருஞ்பசொல் ெலரறி பசொல்பலனெ் 

பெயரப்ெறும்  

 

 சிறுபசொல்லின் பெயர ்= சிறுபசொ லிழிசப்சொற் றீசப்சொற் 

ெழிசப்சொல்  

 

 ெழிபமொழியின் பெயர ்= அம்ெலுங்பகௌலவயுமலரும்ெழிபமொழி 

 

 திலசசப்சொல்லின் பெயர ்= ததசிக பமன்ெது திலசச ்

பசொல்லொகும்  

 

 மலறத்துபமொழிகிளவியின் பெயர ்= இடக்கர ்மலறபமொழி 

பயக்கரு மொகும்  

 

 சிலரறிந்துதம்முள்தூற்றலின் பெயர ்= அம்ெல்சில ரறிந்துதம் 

முட்புறங் கூறுதல்  

 

 ெலரறிந்துதூற்றலின் பெயர ்= அலதரெலரு மறிந்தலர ்தூற்றுதல் 

 

 உறுதிக்கட்டுலரயின் பெயர ்= கைறலு மிடித்தலு பநருங்கலு 

பமன்றிலவ = யுறுதிக் கட்டுலர பயனவுலரத்தனதர  

 

 நயசப்சொல்லின் பெயர ்= முகமன் சம்மொன முெசொர நயசப்சொல் 

 

 குறலளபமொழியின் பெயர ்= பகொடுவொய் பிசுனம் பதொடுெ்புக் 

குஞ்சம் = குறலள பமொழிபகொண் டியமு மொகும் ( ) 

 

 அசதியொடலின் பெயர ்= அசதிநகல்நயக் கிளவியொகும்  

 

 நிரம்ெொபமன்பமொழியின் பெயர ்= குதலல மைலல பகொஞ்சலுல் 

லொெம் = மிைலல நிரம்ெொ பமன்பமொழியொகும்  

 

 சத்தியத்தின் பெயர ்= ஆலண வஞ்சினஞ் செதஞ் சத்தியம்  



 

 மற்றுஞ்சத்தியத்தின் பெயர ்= சூதள விதரஞ் சூளுறவு மொகும்  

 

 முதுபசொல்லின் பெயர ்= பமொழிலம மூதுலர முன்பசொற் 

ெைஞ்பசொல் = முதுபசொல் பலன்ெர ்ெைபமொழியு மொதம  

 

 நன்னிமித்தத்தின் பெயர ்= விரிசச்ியும் வொய்ெ்புள்ளு நற்பசொனி 

மித்தம்  

 

 கலதயின் பெயர ்= கலதபயன் றுலரெ்ெது கொரணச ்

பசொல்பலனல்  

 

 வினொவலின் பெயர ்= வினொவல் கடொவல்  

 

 எதிரப்மொழியின் பெயர ்= விலடயதற் பகதிரப்மொழி  

 

 வினொவும்விலடயும்கூடியபெொருளின் பெயர ்= வினொபவொடு 

விலடயும் விளம்புதல் சல்லொெம்  

 

 ெொயிரத்ின் பெயர ்= அணிந்துலரபெய்துலர புலனந்துலரநூன் 

முகம் = முகவுலர தந்துலர புறவுலர ெொயிரம்  

 

 சத்திெண்ணலின் பெயர ்= உமிை்தல் பதவிட்டல் கொன்ற 

தலொங்கல் = * உக்கொரஞ் சத்தி யன்றிக் கக்கல்  

= = = =  

*உற்கொரம் எனவும் ெொடம் 

 

மற்றுஞ்சத்திெண்ணலின் பெயர ்= அென பமன்ெது 

மதன்பெயரொகும்.  

 

எசச்ிலின் பெயர ்= மிசச்ில் தெளிலக யுசச்ிட்டம் விசதம் = 

எசச்ிபலன்றற் கிைவுமொகும்.  

 

பகொட்டொவியின் பெயர ்= ஆவித்தல் பகொட்டொவி யொகு பமன்ெ. 

= = = = = = = = = = =  

 

 = வது கண்வலக. 

 

கண்தணொட்டத்தின் பெயர ்= கண்ணிற்கலமந்த கடபனறிகூறிற் 

கண்லமநொ கரிகம் ெொரல்வ கண்தணொட்டம்.  

 



மற்றும் கண்தணொட்டத்தின் பெயர ்= கண்பணன் ெதுமக் 

கட்டுலரயொகும்.  

 

உற்சவத்தின் பெயர ்= சொறு முருகு துணங்கறல் விைொவுடன் = 

ஓதுஞ் தசறு முற்சவ மொகும்.  

 

தூங்கலின் பெயர ்= கனதவ துயிதல கண்ெலட யனந்தல் = ெடதல 

நித்திலர ெள்ளி யுறக்கந் = துஞ்ச லுறங்க றூங்க லொகும்.  

 

நிரம்ெொத்துயிலின் பெயர ்= தூங்கல் நிரம்ெத் துயிலு மொதம.  

 

அழுலகயின் பெயர ்= கலக்க முதரொதனங் கலுை்சச்ி யழுலக.  

 

மற்றுமழுலகயின் பெயர ்= அரற்ற லிரங்கல் விம்மல் பெொரும = 

தலங்க லிரொவண மொங்கத னிலலதய.  

 

துயிபலொழிதலின் பெயர ்= சொகரபமன்ெது துயிபலொழிதலொகும். 

 

கண்ெொரல்வயின் பெயர ்= விழித்தல் கண்ெொரல்வ.  

 

கண்மூடலின் பெயர ்= சிமிை்த்தல் கண்மூடல்.  

 

கொண்டலின் பெயர ்= தநொக்க பறரிசித்தல் ெொரத்்தல் கொண்டல். 

 

கண்ணுறலின் பெயர ்= கொட்சி பயன்ெது கண்ணுற லொகும்.  

 

கண்ணிலமயின் பெயர ்= கண்ணிலம யிதை்விளிம் பென்னவும் 

பெறுதம.  

= = = = = = = = = = =  

 

 = வது மூக்கின்வலக. 

 

கந்தித்தலின் பெயர ்= மூக்கி னியல்பு பமொழியுங் கொலல – மணமு 

முருகு மன்றலும் வொசமும் = விலரயும் வதுலவயு நொனமும் 

தவரியுங் = கடியுந் ததனும் வம்புங் கொனு = நலறயுங் கந்தமு 

தகொதமு நொற்றமுங் = கமைலும் பவறியுங் கந்தித்தலொகும்.  

 

நறுமணத்தின் பெயர ்= சுகந்த நறுமணம்.  

 

பெருமணத்தின் பெயர ்= ெரிமளம் பெருமணம்.  

 



மூசச்ின் பெயர ்= தும்மன் மூசச்ுச ்சுவொதங் பகொறுக்லக = யிதரசக 

பூரகங் கும்ெக மன்றிச ்= சுவொச நிசுவொசஞ் பசொல்லெ் பெறுதம.  

= = = = = = = = = = = = =  

 

 = வது பசவிவலக 

 

 கல்வியின் பெயர ்= பசவியிற் தறறுந் திறனினி துலரக்கி = 

லுறுதியுங் தகள்வியு தமொதியுங் கலலயும் = ெனுவலுங் கல்விெ் 

பெயபரனெ் ெகரும். 

 

 பசொன்மொலலயின் பெயர ்= ததொற்றஞ் சீபரொளி 

சுதலொகஞ்பசொன்மொலல.  

 

 புகழின் பெயர ்= ஏற்றங் கியொத மிலச பமய்ெ்ெொடு = சீரத்்தி 

கீரத்்திபசொல் திகை் புகைொகும்  

 

 மற்றும்புகழின் பெயர ்= மீக்கூற் பறன்று விளம்ெவும்பெறுதம  

 

 நூலின் பெயர ்= அதிகொரம் பிடக மொரிடந் தந்திரம் = 

ெனுவலொகமஞ் சூத்திர நூதல  

 

 நற்பெொருளின் பெயர ்= ஞொெகம் பிசியிலவ நற்பெொருளொகும்  

 

 தவதத்தின் பெயர ்= இருக்குச ்சுருதிமலற பயழுதொக் கிளவி = 

ஆதிநூல் சொலக யொரணம் தவதம்  

 

 முதல் தவதத்தின் பெயர ்= பெௌடிகமிருக்கு முதல் தவதமொகும் 

 

 இரண்டொம் தவதத்தின் பெயர ்= இரண்டொம்தவதம் 

யசுலதத்திரியம்  

 

 மூன்றொம் தவதத்தின் பெயர ்= மூன்றது சொம தவதங் கீதநலட  

 

 நொன்கொம் தவதத்தின் பெயர ்= நொன்கொம்தவத மதரவ்ணபமன்ெ  

 

 தவதத்துட்பெொருளின் பெயர ்= உெநிடதம் தவதத்தி னுட் 

பெொருளொகும்  

 

 தவத மொரக்்கத்தின் பெயர ்= லவதிகம் தவதபமொழி 

மொரக்்கமொகும்  

 



 உதொரணத்தின் பெயர ்= இதிகொச மிலக்கிய பமடுத்துக்கொட்டல் = 

உதொரணபமன வுமுலரக்கெ் ெடுதம  

 

 ஆகமத்தின் பெயர ்= ஆகம ஞொனம்  

 

 அத்தியொயத்தின் பெயர ்= ெடல மிலம்ெகஞ் சருக்கங் கொண்டம் = 

ெரிசத்சத மத்தியொய மொகும்  

 

 நூற்ெொவகவலின் பெயர ்= அடிவலர யின்றி விழுமிதி னடக்கு = 

நூற்ெொ வகவல் சூத்திர பமன்ெ  

 

 ஓத்பதன்ெது = நிரல்ெட லவெ்ெ ததொத்பதன பமொழிெ  

 

 ெடலபமன்ெது = பெொதுபமொழி பதொடரவ்து ெடலமொகும்  

 

 பெொழிெ்புலரபயன்ெது = பெொழிெ்புலர பிண்டெ் பெொருள பதன்ெ  

= = = = = = = = =  

*அதரவ்ம் எனவும்வைங்கும் 

 

 விரித்துலரபயன்ெது = விரித்துலர ெதவுலர விரித்த சூரலண = 

பதொகுதி ெகுதிெ் பெொருளதொகும்  

 

 கீரத்்தியிதனற்றத்தின் பெயர ்= ஏற்றங்கியொதமிலசெ் ெொபடன்ெ  

 

 தன்தமம்ெொடுதொனிகை்தலின் பெயர ்= பநடுபமொழி தன்தமம் 

ெொட்டுலர பயன்ெ  

 

 தசொெனத்தின் பெயர ்= ெல்லொண்டு தசொெனம்  

 

 ெழிசப்சொல்லின் பெயர ்= ெழிசப்சொல் ெரிவொதம்  

 

 பிடித்பதொன்லறெ்தெசுதலின் பெயர ்= பிடித்பதொன்லறெ் தெசுதல் 

பிதற்றுதலொகும்  

 

 பவண்ெொவின் பெயர ்= முதற்ெொ பவண்ெொ  

 

 கலிெ்ெொவின் பெயர ்= விகற்ெங் கலிெ்ெொ  

 

 ஆசிரியெ்ெொவின் பெயர ்= அகவலுந் பதொலகயு மொசிரியெ்ெொ  

 

 வஞ்சிெ்ெொவின் பெயர ்= *அதனின் விகற்ெம் வஞ்சி யொகும்  



= = = =  

* "ஆசிரியநலடத்தத வஞ்சிதயலன = பவண்ெொநலடத்தத 

கலிபயனபமொழிெ" என்னும், பதொல்கொெ்பியம்பெொருள்அதிகொரம், 

பசய்யுளியல் சூ = ஆல் = அறிக 

 

 அரொகத்தின் பெயர ்= அரொக முடுகியல் வண்ண மொகும்  

 

 குளகசப்சய்யுபளன்ெது = குற்பறழுத்துத் பதொடரினது குளகச ்

பசய்யுள்  

 

 கணக்கின் பெயர ்= எழுத்துபமண்ணுங் கணக்பகன்றொகும்  

 

 எண்ணின் பெயர ்= எண்தண கரணமுங் கணிதமு பமன்ெ  

 

 நொல்வலகபயழுத்தொவன = †வடிவு பெயர ்தன்லம முடிவுநொன் 

பகழுத்தத  

= = = =  

†வடிபவழுத்து பசவிெ்புலபவொலிலயக் 

கண்களுக்குெ்புலெ்ெடபவழுதும் எழுத்து. பெயபரழுத்து, 

வடிபவழுத்து முதலொகவைங்கு பமழுத்துகளுக்கு 

இடும்பெயபரழுத்து. தன்லமபயழுத்து, பசவிெ்புலனொகிய 

ஒலிபயழுத்து, தன்லமபயழுத்து முடிவுஎழுத்து 

வடிபவழுத்துமுதலொகவுள்ளஎழுத்திலன மனத்தொற்றுணிவது 

முடிபவழுத்து. 

 

 ஒற்பறழுத்தின் பெயர ்= விரொமமும் புலுதமு பமய்யுபமொற் 

பறழுத்தத  

 

 இருவலகெ்ெொயிரத்தின் பெயர ்= ெொயிரம் பெொதுசச்ிறெ் 

பெனவிருெொற்தற  

 

 முதல்வன்வொக்கின் பெயர ்= ஆகம முதல்வன் வொக்கதொகும்  

 

 அந்தணரக்்குரியமொரக்்கத்தின் பெயர ்= அந்தண ரவரக்்தக தவத 

மொரக்்கம்  

 

 தந்திரத்தின் பெயர ்= மிருதி யொரிடம் ெனுவ றந்திரம்  

 

ெொவின் பெயர ்= தூக்கு மியொெ்புஞ் பசய்யுளுங் கவியும் = ெொட்டுந் 

பதொடரப்ும் ெொபவன்றொகும்.  

 



 உலக்லகெ்ெொட்டின் பெயர ்= உலக்லகெ் ெொட்தட 

வள்லளெ்ெொட்படன்ெ .  

 

 இடத்தின்சந்ததகசப்சொல்லின் பெயர ்= யொண்லடயு மியொங்கு 

மிடத்திலன யுறற்பசொல். )) 

 

 ஐயசப்சொல்லின் பெயர ்= யொபதவபனன்லன 

தயதுபகொல்லலயம். 

 

 இலசநிலறயலசசப்சொல்லின் பெயர ்= ஏயுங் குலரயு மிலச 

நிலறயலசசப்சொல்.  

 

 முன்னிலலயலசசப்சொல்லின் பெயர ்= மியொலிக தமொமதி 

யிகுஞ்சின் பனன்னு = மின்னலவ முன்னிலல யலசசப்சொ 

பலன்ெ.  

 

 சுட்டின் பெயர ்= அஇ உஅம் மூன்றுஞ் சுட்தட.  

 

 வினொவின் பெயர ்= ஆஏ ஓஅம் மூன்றும் வினொதவ.  

 

 சொரிலயசப்சொல்லின் பெயர ்= இன்தன வற்தறயிக்தகயம்தம = 

பயொன்தன யொதனயக் தகயன்தன = யின்னலவ பயல்லொஞ் 

சொரிலயச ்பசொல்தல. 

 

 எழுத்தின்சொரிலயயின் பெயர ்= கரமுங் கொனுங் கொரமு மகரமு = 

தமனமும் பிறவு பமழுத்தின் சொரிலய.  

 

 இலடசப்சொல்லின் பெயர ்= அதரொதெொ மொததொ வல்லொ 

லுலறபகழு = வொங்குத் பதய்ய பவனதவ ஞொன்று = அந்தி தலொரு 

மிலனய விலடசப்சொல்.  

 

 அதிசயபமொழியின் பெயர ்= ஆஅ ஓஒ வத்ததொ வந்ததொ = 

வன்தனொலவதயொ வக்தகொ வசத்சொ = பவன்தனொ பவற்தற 

யிலவயதி சயபமொழி.  

 

 இகை்சச்ிக்குறிெ்பின் பெயர ்= ஏஎ சீசச்ீ பயல்பல னிகை்பமொழி. 

 

 தவற்றுலமயுருபின் பெயர ்= ஐபயொடு குஇன் அதுகண் பணன்னு 

= மவ்வொ பறன்ெ தவற்றுலம யுருதெ.  

 

 ஒலியின் பெயர ்= ஆர வொரங் கம்ெலல யரவங் = தகொடலண 



புலம்பு தகொசலண யுலளதய = நொத தமொலத யொகுலந் துைனி = 

யிடியிலச சும்லம தயொலச பதொனிதய = யுலரதய ெொடு சத்த 

பமொலிபயனல்.  

 

 ஆெரணஓலசயின் பெயர ்= சிஞ்சித மொெரண தவொலச யொகும்.  

 

 எடுத்ததலொலசயின் பெயர ்= முரல்வு நரல்வு முக்கலும் ெயிறலுந் = 

பதளிறலு பஞளிரத்லுஞ் சிரற்றலும் பிரற்றலுங் = குளிறலுங் 

குமுறலுங் குருமித்தலும் பநளிரத்லும் = அகவலு பமடுத்த 

தலொலசெ் பெயதர.  

 

 மற்றுபமடுத்ததலொலசயின் பெயர ்= உலளபயன் றுலரத்தலு மெ் 

பெயரக்் குரித்தத.  

 

 பதொனித்தலின் பெயர ்= கலித்தல் கலனத்தல் கறங்கல் கதித்தல் 

= சிலலத்தல் சிலம்ெ லிலரத்த லிரட்ட = லிடித்த லிலசத்த 

லுலளத்த லுரெ்ெ = லுரற்ற லுைம்ென் முரற்ற லிரற்றன் = முைங்க 

றைங்கல் கத்தல் புலம்ெ = லழுங்கலியம்ெ றுலவத்த லிரங்க = 

பறழித்தல் குலரத்தல் பகொழித்த னரற்ற = பற*லி/விட்ட லொலித்த 

லிமிை்த்தல் குமுற = தலங்கல் விம்மல் பிளிற பறொனித்தல். 

 

 தெபரொலியின் பெயர ்= திமிலங் குமிலந் திமிரத்ந் திமிதங் = 

களகள பமன்ென தெபரொலிக் கட்டுலர.  

 

 மற்றும்தெபரொலியின் பெயர ்= குமுத பமன்ெது மெ் பெயரக்் 

கூற்தற.  

 

 ஆரவொரத்தின் பெயர ்= அலம்ெ லுளற லரற்ற தலம்ெ = றைங்கல் 

பிளிறல் கலித்தல் குமுறல் = பூச றமரங் தகொசலன யுலம்ெ = 

லொகுலங் தகொலொகல மொரவொர பமன்ெ.  

 

 கதறலின் பெயர ்= அரற்றலு முரற்றலு மலைத்தலுங் கத்தலுங் = 

கதற பலன்னுங் கட்டுலர யொகும்.  

 

 அனுகரணதவொலசயின் பெயர ்= இம்பமனல் கல்பலன 

லிழுபமனல் வல்பலனல் = பெொம்பமன பலொல்பலனல் 

பெொள்பளனன் பஞதரபலனல் = பகொம்பமனல் சதரபலனல் 

பஞொள்பளனல் பகொல்பலன = லம்பமனல் பிறவு மனுகரண 

தவொலச  

 



 அனுகரணவுெயதவொலசயின் பெயர ்= பவடுபவபடனறிடுதி 

படனல் களகபளனல் பகொளபகொபளன = பனடுபநபடனன் 

பமொகபமொபகன பனறுபநபறனல் ெடெபடனன் = 

பமொடுபமொபடனல் சடசபடனல் சளசபளனல் கலகபலனல் = 

சலசபலனல் கிடுகிபடன லொமன்ன பிறவு = மனுகரண 

வுெயதவொலசெ் பெயதர.  

 

 கலெ்புக்கட்தடொலசயின் பெயர ்= உளற பறழித்த லுலெ்ெ 

லலெ்ெல் = பூசல் குமுற றுலவவர றுலவத்த = லொகுலங் 

தகொடலண தகொலொ கலதம = யொரெ்்புத் தமரங் கலெ்புக் 

கட்தடொலச.  

 

 அடபரொலியின் பெயர ்= அதிரத்்த பறழித்த லதட்ட லுலறத்த = 

லுரெ்ெ லடபரொலிெ் பெயர தொகும்.  

 

 பசவியறிவின் பெயர ்= சத்தம்$ெரிச ரூெ ரச கந்தபமன் = பறொத்த 

லவம்புலனுஞ் பசவியறி பவன்ெ.  

= = = = = = = = =  

$ெரிச முதலிய நொற்புலங்களின்குணங்கலளச ்

பசவிதகட்டுணரத்லொல் சத்தத்லதயும் அடக்கி ஐம்புலனும் 

என்றொர.் 

= = = = = = = = =  

 

 = வது லகவலக. 

 

 ெறித்தலின் பெயர ்= லகக்கட னொய கொரண முலரெ்பின் = 

ெரூஉவுங் குற்றலும் ெறித்தன் தமற்தற  

 

 கலடதலின் பெயர ்= கலடதல் குலடதல் கவரத் லன்றி = மதனமந் 

துருவலு மற்றதன் பெயதர.  

 

 ததய்த்தலின் பெயர ்= அலரத்தலு மரக்கலுஞ் சிரத்தலுஞ் 

சிலதத்தலுந் = ததய்த்தலின் பெயபரன்ன வைங்கும்.  

 

 எழுதலின் பெயர ்= பதரித்தல் வரித றீட்டல் பெொறித்தல் = 

வலரதல் கீறல் கிறுக்குத பலழுதல்.  

 

 எழுத்தின் பெயர ்= வரியும் பெொறியு மக்கரமு மன்றி = யிதரலகயு 

பமழுத்தின் பெயரொ கும்தம.  

 



 பகொல்லுதலின் பெயர ்= கொதுத பறொலலத்த பலற்றல் கலளதல் = 

சவட்டல் தகொறல் பசறித்தல் பசவிட்ட = லடுத பறறுதல் பசறுத்தல் 

முருக்குதல் = பசகுத்தல் வலதத்தல் பகொல்லுதல் பசெ்பும்.  

 

 எற்றலின் பெயர ்= எறித லள்ள பலற்றலின் தமற்தற .  

 

 பகொலடயின் பெயர ்= ஈலக தொன மிடுலக கவிலக = தவள்வி 

வண்லம தியொகம் தவளொண்லம = யுதொரங் கடெ்ெொ டுெகொரங் 

பகொலடபயனல். 

 

 பெருங்பகொலடயின் பெயர ்= ஈதல் வீச லிலசத்த னீட்டல் = 

புதரத்தனல்க லருளல் ெகுத்தல் = பகொடுத்தல் வைங்க லளித்தல் 

பெருங்பகொலட. 

 

 வலரயொதுபகொடுத்தலின் பெயர ்= பகொலடமட பமன்ெது 

வலரயொது பகொடுத்தல்.  

 

 பகொடொலமயின் பெயர ்= மொற்றலுங் கரத்தலுமறுத்தலுங் 

பகொடொலம.  

 

 இரத்தலின் பெயர ்= ஏற்றல் குலறதகொ ளிரத்தல் தவண்டுதல்.  

 

 பிசல்சயின் பெயர ்= ெலியும் ெடிகமும் ெொகமும்ெயிக்கமும் = 

பிண்டமுஞ் சரிலயயு லமயமும் பிசல்ச.  

 

 கும்பிடுதலின் பெயர ்= பதொழுதலஞ்சலி தசொத்தங் கும்பிடல்.  

 

 பமய்தகொட்டிக் லககுவித்தலின் பெயர ்= குடந்த பமய்தகொட்டிக் 

லககுவித்த பலன்ெ.  

 

 பதொடுதலின் பெயர ்= திவள லூறு ெரிசந் தீண்ட = றுவள பறொட்ட 

பறொடுதலொகும்.  

 

 அடித்தலின் பெயர ்= புலடத்த பலற்ற பலறிதல் பமொக்கல் = 

குத்தன் தமொதன் பமொத்த லலறத = லடித்த பலன்ெ அலகத்தலு 

மொகும்.  

 

 மற்றும் அடித்தலின் பெயர ்= வழுக்கலுமெ் 

பெயரவ்லரவின்றொகும். 

 

 குத்தலின் பெயர ்= அலவத்தபலன் கிளவி குத்த லொகும்.  



 

 கட்டலின் பெயர ்= விசித்த லிலசத்தல் வீக்கல் கட்டல்.  

 

மற்றுங்கட்டலின் பெயர ்= அலசத்த லிமிை்த்த லொரத்்தல்யொெ்பு = 

சிமிை்த்தல் பிணித்தல் சுருக்க பறொடுத்தல் = கிட்டல் துவக்கல் 

கட்டுதலொகும். 

 

 தீட்டலின் பெயர ்= தீட்டலறுக்கல்.  

 

 பவட்டலின் பெயர ்= துைொவல் பவட்டல்.  

 

 துணித்தலின் பெயர ்= துமித்தலு பமற்றலுந் துணித்த லொகும். 

 

 அறுத்தலின் பெயர ்= கடித றடிதல் ெரிதல் கண்டித்தல் = 

தசதித்தல் பகொய்த லறுத்த லொகும்.  

 

 முகத்தலின் பெயர ்= ததொண்டன் முகத்தல்.  

 

 நிறுத்தலின் பெயர ்= தநொன்ற னிறுத்தல். ( 

 

 கிண்டலின் பெயர ்= கிண்டல் கிலளத்தல்.  

 

 கிளறுதலின் பெயர ்= தநொண்டல் கிளறுதல்.  

 

 பதள்ளுதலின் பெயர ்= வறண்ட பறள்ளுதல்.  

 

 பகொழித்தலின் பெயர ்= வரன்றல் பகொழித்தல்.  

 

 பதொலளத்தலின் பெயர ்= 

பதொள்கலுங்குயிறலுந்பதொலளத்தலொகும். 

 

 ததொண்டலின் பெயர ்= சூறல் சூன்ற பறொட்ட தறொண்டல் = ஆகுந் 

பதொடுதலு மகை்தலு மதற்தக.  

 

 கிழித்தலின் பெயர ்= கீறல் கிண்டல் கிள்ளல் கிழித்தல்.  

 

 மற்றுங்கிழித்தலின் பெயர ்= பீற பலன்ெது மெ் பெயரத்மற்தற. 

 

 அலடக்கலத்தின் பெயர ்= லகயலடயில் லலடய 

ெயமலடக்கலம். ( 

 



 பிடுங்குதலின் பெயர ்= புய்த்தலும் ெறித்தலும் பிடுங்குதலொகும். 

 

 கலளதலின் பெயர ்= கட்டபலன்ெது கலளதலொகும்.  

 

 மற்றுங்கலளதலின் பெயர ்= சிலதத்தல் குத்தல் சிந்துதல் 

விலங்கல்.  

 

 உருவுதலின் பெயர ்= சிதக லுருவுதல்.  

 

 முலடதலின் பெயர ்= வலத்தன் முலடத னிணத்த லொகும்.  

 

 எறிதலின் பெயர ்= விலகல் பசலவிடல் வீசல்ஓசச்ுதல் = 

விடுதபலறித லொகுபமன்ெ.  

 

 மொற்றுதலின் பெயர ்= மொற்றுதல் விலக்கல்.  

 

 பிடித்தலின் பெயர ்= பதொடலும் ெற்றலும் பிடித்தலொகும்.  

 

 பநரித்தலின் பெயர ்= பதறுத்த பனரித்தல்.  

 

 கூட்டுதலின் பெயர ்= அடுத்தல் பெொருத்தல் கூட்டுதலொகும்.  

 

 எழுெ்புதலின் பெயர ்= எடுத்த பலற்ற பலழுெ்புதலொகும்.  

 

 தடுத்தலின் பெயர ்= வொரித்தல் வொரலண தலகத்த றடுத்தல்.  

 

 ெகுத்தலின் பெயர ்= ெகிரத்ல் ெொத்தி ெகுத்தலொகும்.  

 

 சிந்துதலின் பெயர ்= சிதரத்்தல் சிந்துதல்.  

 

 வொரலின் பெயர ்= வொரல் கவரல் பவௌவபலன்ெ.  

 

 வகிரத்லின் பெயர ்= வகிரத்றுவரத்ல்.  

 

 தடவலின் பெயர ்= தடவ லறவர னீவல் வருடல்.  

 

 அலசதலின் பெயர ்= துயில்வரலலசதல்.  

 

 பசொரிதலின் பெயர ்= பசொரிதல்பெொழிதல்.  

 

 மூட்டலின் பெயர ்= மொட்டலும் பெொருத்தலு மூட்டலொகும்.  

 



 தள்ளுதலின் பெயர ்= தநொன்ற லூன்ற னூக்கறள்ளுதல்.  

 

 பசறித்தலின் பெயர ்= அளித்தலும் பெய்தலுஞ்பசறித்தலொஞகும். 

 

 ெரெ்புதலின் பெயர ்= விரியல் விளம்ெல் ெொரித்தல் ெரெ்புதல்.  

 

 அடுக்குதலின் பெயர ்= ஏற்றலடுக்குதல்  

 

 புலதத்தலின் பெயர ்= பெொத்தல் கனிதல் புலதத்தலொகும்  

. 

 குட்டலின் பெயர ்= குட்டல் புலடத்தல் தகரத்்தலொகும்.  

= = = = = = = = =  

 

 = வது கொல்வலக 

 

 கடத்தலின் பெயர ்= கொலிற் கலமந்த கடபனறி கூறி = 

லிறத்தலுங்கழிதலு மிகத்தலுங் கடத்தல் = நடத்தலு மீளலு 

மவ்வியல் ெொகும்.  

 

 சுைலலின் பெயர ்= உழிதரல் பகொட்புத்திரிதர லுைலல் = பிரமரி 

யலமர பறருமரன் மறுகல் = பசொரிதரல் கறங்கல் சுைலற் பெயதர.  

 

 தொண்டலின் பெயர ்= தொண்டலும் வரவலுந் தொவலு மன்றித் = 

தத்தலுங் கடத்தலுமெ் பெயர ்தமற்தற.  

 

 மற்றுந்தொண்டலின் பெயர ்= உறுக்கலும் ெொய்தலு முகளலு 

மன்றிக் = குதித்தலுந் தவறலுங் குெ்புறலுமொதம.  

 

 எழுசச்ியின் பெயர ்= கஞறலுங் கதித்தலு மும்ெலு தமரப்ும் = 

பெொலிவுங் கலித்தலு பமொழுக்கலும் ெொசச்லு = மறலுதமொங்கலு 

பமழுசச்ிெ் பெயதர .  

 

 நடத்தலின் பெயர ்= இல்ல பலொதுங்க தலகலிவரத்ல் = பசல்லல் 

ெடரத்ல் கழித னடத்தல்.  

 

 பசலவின் பெயர ்= தொவுங் கதியும் ெடருஞ் பசலபவனல்.  

 

 ஓடலின் பெயர ்= நீளல் ெொற னிமிரத் பலன்றிலவ = தயொடலின் 

பெயருக் குரித்தொகும்தம.  

 

 இரிதலின் பெயர ்= உலடதல் பகடுத லிரித லொகும்.  



 

 தநதரொடுதலின் பெயர ்= ஆதியும் வீதியு தநொதரொ டுததல.  

 

 மண்டிலமொ தயொடலின் பெயர ்= மொதி சுற்றுச ்சொரிலக வொளி = 

யொயலவ மண்டில வரவொ கும்தம.  

 

விலரவின் பெயர ்= கதை்வும் வல்லலயு பமொல்லலயுங் கடுெ்புங் = 

கடுகலுந் = தொலரயுந் துலனவு பநொறிலும் = விலசயுமுடுகலும் 

தவகமும் விலரதவ. 

 

மற்றும் விலரவின் பெயர ்= கவனமுந்துரிதமுமெ் 

பெயரக்்கட்டுலர. 

 

விலரவுக்குறிெ்பின் பெயர ்= பெொள்பளன லலபயனல் 

பெொருக்பகன பனொய்பதனல் = பவய்பதனல் கதுபமனல் 

விலரவின் ெண்தெ.  

 

உரொய்தலின் பெயர ்= உதரொச லுரிஞ்ச லுதரொஞ்ச லுரொய்தல்.  

 

உலொெ்தெொதலின் பெயர ்= ெவனிபயன்ெது முலொெ்தெொதலொகும். 

 

உலொவலின் பெயர ்= அலசதலுமியங்கலும் வைங்கலுமுலொவுதல். 

 

உைக்குதலின் பெயர ்= உழுதன் மடித்த லுைக்குத லொகும்.  

 

பகொடுதெொதலின் பெயர ்= தெொதரல் பகொடுதெொதல்.  

 

மீளுதலின் பெயர ்= மறிதரல் திரிதரன் மடங்கன் மீளுதல்.  

 

ஒதுங்கலின் பெயர ்= ஒடுங்கபலன் கிளவி பயொதுங்க லொகும். 

 

பசலுத்தலின் பெயர ்= ஓய னடவல் கடவ தலொசச்ல் – ஏவுதல் 

தொண்டல் தூண்ட லுலகத்தல் = ஊரத்ல் உய்த்தல் பசலுத்த 

பலொருபெொருள். 

 

தெொதலின் பெயர ்= ெடரத்ல் தசற பலொதுங்க றீரத் = றிரித லியங்க 

னீங்க லிறத்த = றுரத்த தலகல் பசல்லல் விடுதல் = கடத்த 

னடத்தல் தெொதலின் பெயதர.  

= = = = = = = = = =  

 

 = வது முலறலமவலக. 



 

முலறலமயின் பெயர ்= முலறலமயுமூழும் ெொவமுந் தன்மமு = 

முலறயும் வொழும் வழியுமொ பமன்ெ.  

 

தகொத்திரத்தின் பெயர ்= குடிதய யும்ெல் தகொத்திரமொகும்.  

 

ெலைலமயின் பெயர ்= ஒல்லல புரொண முதுலம முலறயூை் = 

பதொல்லல முந்லத பதொன்று ெண்டு = பதொன்லம முன்லன 

புரொதனம் ெலைலம. 

 

முற்பிறெ்பின் பெயர ்= உம்லமமுற் பிறெ்பு.  

 

இெ்பிறெ்பின் பெயர ்= இம்லமயிெ் பிறெ்பு.  

 

வருபிறெ்பின் பெயர ்= அம்லமயு மறுலமயும் வருபிறெ்ெொகும்.  

 

பிறெ்பின் பெயர ்= பிறந்லதயும்ெவமும் தயொனியும் பிறெ்பெனல். 

 

மற்றும்பிறெ்பின் பெயர ்= சூதக பமன்ன தவொதவும் பெறுதம.  

 

உரிலமயின் பெயர ்= உரிலம கிைலம யொட்சியு மொகும்.  

 

ெயிறலின் பெயர ்= நவிறல் பகழுமல் ெயிறலொகும்.  

 

அலடவின் பெயர ்= ஆம்ெ லலடதவ.  

= = = = = = = = = =  

 

 = வது அளவின்வலக. 

 

விரிவின் பெயர ்= அளவின் வலகலய யளந்தீங் குலரெ்பின் = 

விசொலமும் விபுலமும் விரிபவன லொகும்.  

 

 ெரெ்பின் பெயர ்= ெொய்தல் விரியல் ெெ்புெ் ெரலவ = தொவ 

பலன்றிலவ தொம்ெரெ் ெொகும்.  

 

 தூரத்தின் பெயர ்= தசணு நீளமுஞ் தசய்லமயுந் தூரம்.  

 

 அகலத்தின் பெயர ்= நனதவ கண்ணலற வியலிலவ யகலம்.  

 

 கனத்தின் பெயர ்= கனதம யலடயு ஞொட்பு மொகும்.  

 



 எல்லலயின் பெயர ்= அவதியுஞ் சிம்முங் கொடும்ெரியந்தமும் = 

ஏணியும் வலரெ்புங் பகொத்தமு பமல்லல.  

 

 அளவின் பெயர ்= தலனயுங் கொறுந் தொறுந் துலணயும் = 

வலரயும் பிரமொணமு மொத்திலரயு மட்டு = மளவின் பெயபரன் 

றலறந்தனர ்புலவர.்  

 

 அளவின்லமயின் பெயர ்= அெரி மிதமு மநந்தமு மெொரமு = 

பமல்லலயில் பெொருளு மளவின்லம பயன்ெ.  

 

 பெருலமயின் பெயர ்= இருலமயும் பெொழிலு தமந்தலு மீடுங் = 

கருலமயுந் தடவுங் கயவு மணியும் = ெகடு மண்ணலுஞ் 

பசம்மலும் ெரியு = மிலறயும் தெழுங் பகொன்னும் விபுலமும் = 

வியலுந் தலலயு பநய்லதயு மொவுந் = தலகயு முடலலயு மூரியும் 

வீறு = நளியு மீளியு நன்றும் ெொடும் = நனியும் ெலணயும் விறலுஞ் 

தசடும் = பீடுங்க தை்வும் பெருலமெ் பெயதர.  

 

 நுண்லமயின் பெயர ்= ஐயு நுணுக்கமு மணுவு முளரியும் = 

நுவலணயு நுட்ெமு நுணங்கு நூலையும் = நுணுகு நுலையு 

நுண்லமெ் பெயதர.  

 

 சிறுலமயின் பெயர ்= அற்ெமுங் கன்றுந் தன்னமு மொசும் = தெடும் 

வறிது மிலறயுஞ் சிறுலம.  

 

 நிலறவின் பெயர ்= மலித றுவன்றன் மல்க லொரத் = பறகுள 

றதும்ெ தறக்கல் கிலளத்த = னிரம்ெல் பூரணங் கமதம நிலறவு.  

 

 பெருக்கத்தின் பெயர ்= பிறங்கலும்பெருகலும் பெருக்கமொகும். 

 

 குலறெொட்டின் பெயர ்= ஊனமு நிரெ்பும் விகலமுந் தவலு = 

மீனமுங் குலறெொபடன் றியம்ெல் தவண்டும்.  

 

 குலறதலின் பெயர ்= சுருங்கலுங் குலறயு மருகலுங் குன்றலு = 

பமஞ்சலுங் குலறதலி னியன்ற பெயதர.  

 

 மிகுதியின் பெயர ்= அமலல நனிதய யொற்ற லிறெ்புெ் = பெருகல் 

கழிவு சிறெ்புெ் பிறங்க = லுருெ்ெந் தவமத ரூக்க மதிகம் = 

விதெ்புச ்பசறிதல் பெொங்கன் மிகுதி.  

 

 பெொலிவின் பெயர ்= துெ்புக் கலிெ்புக் கஞறல் பெொம்மல் = 



பெொறிதய பெொக்கம் பூெ்பெொலி வொகும்.  

 

 பசறிவின் பெயர ்= துறுத லுறுெ்புெ் பிறெ்புத் துலததல் = 

மிலடதல் துற்று பவறிததலொதி = பசற்று பவறுெ்புக் கஞற லடரத்ல் 

= பநருங்குதல் திணுங்குத பலன்றிலவ பசறிவின்பெயதர. 

 

 கூட்டத்தின் பெயர ்= கூளியுங் கூட்டமுங் குழுமலுந் ததொடுந் = 

பதொழுதியுந் பதொறுவுந் பதொலகயுங் குைொமுந் = துற்று நளியு 

முலகயு பமொய்யுங் = கணமுஞ் சரியு மீண்டலுஞ் சங்கமுந் = 

திரலளயுஞ்சலவயு மலவயுமீட்டம். 

 

 திரளின் பெயர ்= பகொம்லமயு முண்லடயுங் குழியமுங் குெ்லெயு 

= முத்லதயும் பூகமுஞ் தசொகமும் புஞ்சமும் = ெந்தமு மொலையும் 

வட்டும் பிண்டமும் = வழியுஞ் தசடுஞ் தசரவ்ுந் திரதள.  

 

 ஐம்லமயின் பெயர ்= அரியுந் தகடு மடரு *லமம்லம.  

= = = = = = = =  

*ஐம்லம = தகட்டுவடிவு 

 

 எல்லொம்என்றலின் பெயர ்= அலடயவு மடங்கலு மலனத்தும் 

யொலவயு = முழுவது முற்றுஞ் சமத்தமு முட்டவு = பமலவயு 

பமல்லொ பமன்றலின் பெயதர.  

 

 மற்றும்எல்லொம்என்றலின் பெயர ்= அகிலமு மகண்டமு 

மெ்பெயரொகும்.  

 

 ெொதியின் பெயர ்= ெொயல்ெய லருத்தம் ெங்கு ெொதி.  

 

 மற்றும்ெொதியின் பெயர ்= கூறும் ெொகமுங் கூறு மதற்தக.  

 

 ெொரத்தின் பெயர ்= சீருங் கனமுங் குருவு ஞொட்பும் = ெொர மொகும் 

ெரமு மதற்தக.  

 

 பநொய்லமயின் பெயர ்= பநொய்வு மிதலசு பநொய்லம யொகும். 

 

 பெொழுதுதெொக்கலின் பெயர ்= பநடித்தல் ெொணித்தல் பெொழுது 

தெொக்கல்.  

 

 மீறுதலின் பெயர ்= திருகலு முறுகலு மீறுத பலன்ெ.  

 

 குவிதலின் பெயர ்= குலவயுங் குவொலு மிரொசியுங் குெ்லெயுங் = 



குலவு நூழிலுங் குவிதற்பெயதர.  

 

 முதலின் பெயர ்= ஆதி தலலதொ ளடிமுன் பனழுவொய் = தமொலன 

பிரொசய முதபலனெ் ெடுதம.  

 

 நடுவின் பெயர ்= இலட சம மத்திமம் நொெ்ெண் ெகனடு.  

 

 மற்றும்நடுவின் பெயர ்= நள்பளன் பெயரு நனந்தலலயு மொகும். 

 

 கலடயின் பெயர ்= இறுதிபின் பனல்லல கலடயீ றந்த = 

முடிவுமுற்று முடித லொகும்.  

 

 மிகுத்தலின் பெயர ்= பதறுத லுறுத்தல் மிகுத்தலொகும்.  

 

 மிக்கதன் பெயர ்= மிஞ்சுதல் விஞ்சுதல் மீமிலச மிக்கது.  

 

 பநருக்கத்தின் பெயர ்= எக்கல் குவித்தனளி நிபிட பநருக்கம். 

 

 தூக்கின் பெயர ்= தூக்குத்தலொங் கொ.  

 

 தூக்கினிலறயின் பெயர ்= தூற்றுெ் ெலநிலற.  

 

 ஒருெலத்தின் பெயர ்= பதொடிபயன் கிளவி பயொருெல மொகும். 

 

துலொமிருெஃதின் பெயர ்= ெொரபமன்ெது துலொ மிருெஃதத.  

 

கொற்ெலத்தின் பெயர ்= கஃசுகொற்ெலம்  

 

மொகொணிெ்ெலத்தின் பெயர ்= வீசமொகொணிெ்ெலம்.  

 

ஒன்றன் பெயர ்= ஏகபமொன்தற.  

 

ெத்தின் பெயர ்= தசம்ெத்தொகும்.  

 

நூற்றின் பெயர ்= சதநூறொகும்.  

 

ஆயிரத்தின் பெயர ்= சகசிரமொயிரம்.  

 

ெதினொயிரத்தின் பெயர ்= அயுதம்ெதினொயிரம்.  

 

நூறொயிரத்தின் பெயர ்= நியுதநூறொயிரம்.  

 



ெத்துநூறொயிரத்தின் பெயர ்= பிரயுதம்ெத்துநூறொயிரதம.  

 

தகொடியின் பெயர ்= பிரயுதம் ெத்தத தகொடி பயன்ெ.  

 

அற்புதத்தின் பெயர ்= தகொடி ெத்தத யற்புத மொகும்.  

 

நிகரெ்்புதத்தின் பெயர ்= அரெ்்புதம் ெத்தத நிகரெ்்புத மொகும்.  

 

கும்ெத்தின் பெயர ்= நிகரெ்்புதம் ெத்தத கும்ெ மொகும்.  

 

கணகத்தின் பெயர ்= கும்ெம் ெத்தத கணக மொகும்.  

 

கற்ெத்தின் பெயர ்= கணகம் ெத்தத கற்ெ மொகும்.  

 

நிகற்ெத்தின் பெயர ்= கற்ெம் ெத்தத நிகற்ெ மொகும்.  

 

ெதுமத்தின் பெயர ்= நிகற்ெம் ெத்தத ெதும மொகும்.  

 

சங்கத்தின் பெயர ்= ெதுமம் ெத்தத சங்க மொகும். 

 

சமுத்திரத்தின் பெயர ்= சங்கம் ெத்தத சமுத்திர மொகும்.  

 

அந்தியத்தின் பெயர ்= சமுத்திரம் ெத்தத யந்தியமொகும்.  

 

மத்தியத்தின் பெயர ்= அந்தியம் ெத்தத மத்திய மொகும்.  

 

ெரொரத்்தத்தின் பெயர ்= மத்தியம் ெத்தத ெரொரத்்த மொகும்.  

 

பூரியத்தின் பெயர ்= ெரொரத்்தம் ெத்தத பூரிய மொகும்.  

 

பிரமகற்ெத்தின் பெயர ்= பூரியம் ெத்தத பிரம கற்ெபமந்தறொதின 

பரண்ண ருறுமெ் பெயதர.  

= = = = = = = = = =  

 

 = வது கொரணவலக ெல்பெொருள்வலக. 

 

கொரணத்தின் பெயர ்= கொரண வலகயும் ெலபெொருள் வலகயுஞ் = 

தசர வுலரெ்ென் பறள்ளதிற் பறளிந்தத.  

 

கொரணத்தின் பெயர ்= நிெமும் பெொருட்டு தமதுவு 

நிமித்தமுந்திறனும் வொயிலு மூலமு பமன்றிலவ = கருதுங் 



கொலலக் கொரண மொகும்.  

 

உட்படொலளயின் பெயர ்= சுகிர ்குைனொழி தசிரந் தூம்பு = 

புலைபுலர தவய்தவணு வுட்படொலள பெொள்தள.  

 

மற்றுமுட்படொலளயின் பெயர ்= நொளமுஞ் சுலரயு மதற்குநொமம். 

 

 வட்டத்தின் பெயர ்= வலய தநமி கடக மண்டிலம் – ெரிதியொழி 

ெொண்டில் விருத்தம் = ெடலிலக தகொளலக ெொலிலக பகொம்லம – 

திகிரி மல்லல வல்லல சக்கரந் = தட்டு வட்டலண பயன்றிலவ 

பிறவும் = வட்ட வடிவிற் பகொட்டிய பெயதர.  

 

 அதிசயத்தின் பெயர ்= வியெ்தெ யிறும்பு விசித்திரம் விம்மிதம் = 

விெரீத மிறும்பூ ததிசய மொகும்.  

 

 மற்றுமதிசயத்தின் பெயர ்= சித்திர பமன்ெது மற்றதற் குரித்தத.  

 

 உவலமயின் பெயர ்= புலரயு மொனும் பெொருவுங் கடுெ்பு – நிகரு 

தமய்வு தநரும் தெொலு = பமொெ்பு முவமமு தமரு மொங்கு = 

பமனபவதி ரன்னவு மிலணயு முறை்வும் = சமமுந் துல்லியமு 

முவலமக் கொகும்.  

 

 விலனயின் பெயர ்= கருமமுந் பதொழிலும் விதியும் ெணியும் = 

விலனயமுஞ் பசயலும் விலனயின் பெயதர.  

 

 பசய்தலின் பெயர ்= அயரத்லுங் குயிறலும் ெண்ணலும் 

வலனதலும் = புரிதலு மொடலுஞ் பசய்த லொகும்.  

 

 விற்றலின் பெயர ்= மொறுதல் ெகரத்ல் கூறுதல் விற்றல்.  

 

 விலலயின் பெயர ்= பநொலடபயன் கிளவி விலலபயன நுவல்வர.்  

 

 கூட்டுதலின் பெயர ்= ஆற்றலும் தெொற்றலு மீட்டலுங் கூட்டுதல்.  

 

 மற்றுங்கூட்டுதலின் பெயர ்= ஓம்ெ பலன்ெது மொங்கதன் தமற்தற.  

 

 இலொஞ்சலனயின் பெயர ்= ஆலண பெொறிகுறி யசச்லட யொளம் = 

சொதனஞ் சின்ன முத்திலர யிலிங்கபமன் = தறயலவ ெலவு 

மிலொஞ்சலனயொகும்.  

 

 தலலக்கொவலின் பெயர ்= இலளயு முக்கிரமு மிலவதலலக் 



கொவல்.  

 

 ெடரத்லின் பெயர ்= ெடலல ெடரச்ச்ி ெம்ெல் ெடரத்ல்.  

 

 அறியொலமயின் பெயர ்= எய்யொலம யறியொலம.  

 

 ஒழியொலமயின் பெயர ்= ஓவொலம பயொழியொலம.  

 

 வழிெ்ெறியின் பெயர ்= அதரத்கொள் வழிெ்ெறி யொறலலயு மொகும்.  

 

 லதத்தலின் பெயர ்= அத்தும் பெொல்லமுந் லதத்தல் துன்னம்.  

 

 தண்டலின் பெயர ்= தெ்ெபலன் கிளவி தண்டலொகும்.  

 

 கொய்தலின் பெயர ்= உலறுதல் கொய்தல் வறளுதன் முளிதல்.  

 

 பில்குதலின் பெயர ்= பிலிற்றல் தூவுதல்.  

 

 குடியிலறயின் பெயர ்= கலறவரி யொயங் கடன்கரபமன்றிலவ = 

குடியிலறெ் பெயரொ மிறுெ்புமதற்தக.  

 

 சுங்கவிலறயின் பெயர ்= உல்கு சொரிலக சுங்கவிலற யொகும்.  

 

 தீரத்லின் பெயர ்= ஓவ றீரத்ல்.  

 

 முடிவின் பெயர ்= முடிவு வீதட.  

 

 கலத்தலின் பெயர ்= கலலவ கலெ்புக் கலத்தலொகும்.  

 

ஏைொவது = ெண்பிற்பசயலிற்ெகுதிவலக முற்றிற்று 

ஆக சூத்திரம்  

= = = = = = = = = = = = = 

 

பிங்கல நிகண்டு = பெயரெ்்பிரிவு 

ஆறொவது அநுதெொகவலக / பெயரெ்்பிரிவு 

உணவின்வலக. 

 

தசொற்றின் பெயர ்= அன்னம் அயினி அடிசில் ஓதனம் பெொம்மல் 



தெொனகம் மலட புன்கம் மூரல் புழுக்கல் மிதலவ அமலல புற்லக 

உணவு சரு ெொளிதம் நிமிரல் வல்சி அசனம் துற்று கவளம் 

உதரகம் பசொன்றி ெொத்து கூை் ெதம் புகொ  

 

கஞ்சியின் பெயர ்= யவொகு கொடி தமொலை  

 

ெொற்தசொற்றின் பெயர ்= ெொயசம்  

 

அவிழின் பெயர ்= ெதம்  

 

ததியுணவின் பெயர ்= தயிரிற்றிமிரல்  

 

வழியுணவின் பெயர ்= பெொதி ததொட்தகொெ்பு சம்ெளம்  

 

பிட்டின் பெயர ்= ஆவி பவந்லத  

 

தமொதகத்தின் பெயர ்= இலட்டுகம்  

 

அலடயின் பெயர ்= அெ்ெம்  

 

உக்கொரியின் பெயர ்= அஃகுல்லி  

 

பில்லலடயின் பெயர ்= சஃகுல்லி  

 

திலனமொவின் பெயர ்= நுவலண  

 

பநன்மொவின் பெயர ்= இடி  

 

ததொலசயின் பெயர ்= கஞ்சம்  

 

பூரிலகயின் பெயர ்= பநொலலயல்  

 

மொவின் பெயர ்= பிண்டி அருெ்ெம் பிட்டம் நுவலண இடி  

 

அெ்ெவருக்கத்தின் பெயர ்= அபூெம் கஞ்சம் இலலயலட 

பமல்லலட பநொலலயல் பூரிலக சஃகுல்லி தெொனகம் மண்டிலக 

பெொள்ளல்  

 

சிற்றுண்டியின் பெயர ்= அெ்ெம் பிட்டு அஃகுல்லி இடி  

 

கறிவரக்்கத்தின் பெயர ்= கூட்டலம  



 

கறியின் பெயர ்= நீடொணம்  

 

பெொரியலின் பெயர ்= கருலன  

 

புளிங்கறியின் பெயர ்= துலவ  

 

குைம்பின் பெயர ்= ஆணம்  

 

ெசச்டியின் பெயர ்= அவித்துலவயல்  

 

வலறயலின் பெயர ்= ஓசல்ச  

 

பிண்ணொக்கின் பெயர ்= மலொவகம்  

 

சூட்டுலறசச்ியின் பெயர ்= சூசியம் ெடித்திரம்  

 

மீன்முள்ளரிந்திடுங்கருவியின் பெயர ்= அயிரி  

 

ெொலின் பெயர ்= ெயசு கீரம் அமிை்து ெயம்  

 

தயிரின் பெயர ்= ததி அலள பெருகு  

 

பநய்யின் பெயர ்= ஆதிரம் கிருதம் ஆசச்ியம் இழுது தநயம் துெ்பு  

 

மற்றுபநய்யின் பெயர ்= அவி ஆகொரம் ஆக  

 

பவண்பணயின் பெயர ்= ஐயம் கவீனம் நவநீதம்  

 

தமொரின் பெயர ்= மதிதம் தக்கிரம் கொலதகயம்  

 

மற்றுதமொரின் பெயர ்= அருெ்ெம் அலள முசர ்மசச்ிலக ஆக  

 

எண்பணயின் பெயர ்= லதலம் தநயம்  

 

ததனின் பெயர ்= பிரசம் மது  

 

குைம்பின் பெயர ்= ெொகு  

 

பசறிகுைம்பின் பெயர ்= பசசல்ச  

 

கண்டசருக்லகயின் பெயர ்= கண்டம் ெொளிதம் ) 



 

மணற்ெொகின் பெயர ்= கட்டிகம் விசயம் கன்னல்  

 

சருக்கலரயின் பெயர ்= குளம் அக்கொரம் குடம்  

 

மற்றும்ஓரவ்லகசச்ருக்கலரயின் பெயர ்= அயிர ்புல்லகண்டம் 

 

கற்கண்டின் பெயர ்= கன்னல் கட்டி  

 

கள்ளின் பெயர ்= ெொலி பிழி ெடு மது தணியல் சொலி ஆலி ஆலல 

சொறு மொதவம் சொதி சுலர மொரி மதுவம் தவரி பதொெ்பி ததறல் 

நறவு பிரசம் ஆம்ெல் இதரயம் பதொண்டி நலன மொலி அரிட்டம் 

ஆசெம் பகௌலவ சுவிலக சுதலொகி சுன்லட பவறி அம்மியம் 

வொருணம் ெொனம் அளி தமலத முண்டகம் ெொரி மட்டு கொலி 

சொயனம் கொதம் ெரி எலி வொணிதம் பகொங்கு மகரந்தம் குந்தி 

பசொல்விளம்பி அருெ்ெம் களி கல்லியம் சுமொலி ஞொளி ததம் 

நொற்றம் வடி நலற மதுகரம்  

 

மற்றுங்கள்ளின் பெயர ்= ெலை மந்திரம் ஆக  

 

தகொற்தறனின் பெயர ்= பிரசம்  

 

ததன்கூட்டின் பெயர ்= இறொல்  

 

ெலெண்டத்தின் பெயர ்= ெண்ணியம் வளம் ெட்டம் ெண்டம் 

ெண்ணிகொரம் கூலம்  

 

அரும்ெண்டத்தின் பெயர ்= தொரம்  

 

எசச்ிலின் பெயர ்= மிசச்ில் உசச்ிட்டம்  

 

உணவின் பெயர ்= உணொ வல்சி உண்டி ஓதனம் அசனம் ெதம் 

இலச ஆகொரம் உலற ஊட்டம்  

 

தெருண்டியின் பெயர ்= பிரெ்பு  

 

உண்ெனவற்றின் பெயர ்= துற்றி  

 

தின்ெனவற்றின் பெயர ்= திற்றி  

 

ெருகுவனவற்றின் பெயர ்= ெொனம் துலவ  



 

அடிசில்என்ெது = அடெ்ெடுவது  

 

புழுங்கல்என்ெது = புழுக்குவது  

 

தித்திெ்பின் பெயர ்= இழும் மதுரம் இனிலம ததம் அமுது சுலவ  

 

லகெ்பின் பெயர ்= லகத்தல் தித்தம்  

 

புளிெ்பின் பெயர ்= ஆமிலம் ஆம்பிரம்  

 

கொை்த்தலின் பெயர ்= கரில் கொயம் கடுகம்  

 

துவரெ்்பின் பெயர ்= துவரம்  

 

உவரத்்தலின் பெயர ்= உவர ் 

= = = = = = = = = =  

 

 = வது பூணின்வலக 

 

ஆெரணத்தின் பெயர ்= அணி அணிகலம் பூடணம் வள்ளி இலை 

கலம்  

 

மணிமுடியின் பெயர ்= மகுடம் கிரீடம் பமௌலி  

 

மற்றும்மணிமுடியின் பெயர ்= சூடிலக சுடிலக தசகரம் ஆக  

 

முடியுறுெ்லெந்தின் பெயர ்= தகொடகம் கிம்புரி முகுடம் தொமம் 

ெதுமம்  

 

முடிமொலலயின் பெயர ்= ெொடம் தகொடி கதரொடி  

 

ெதக்கத்தின் பெயர ்= கண்டிலக மதொணி ஆரம்  

 

ததொளணியின் பெயர ்= அங்கதம் தகயூரம்  

 

குண்டலத்தின் பெயர ்= மஞ்சிலக குலை  

 

கொதணியின் பெயர ்= வல்லிலக பகொட்லட கடிெ்ெம்  

 

குணுக்கின் பெயர ்= கடிெ்பிலண  

 



ததொட்டின் பெயர ்= தொடங்கம்  

 

கங்கணத்தின் பெயர ்= வலள பதொடி கடகம்  

 

லகவலளயின் பெயர ்= சரி பதொடி சூடகம் சங்கு குருகு வண்டு 

கன்று  

 

பிள்லளக்லகவலளயின் பெயர ்= பிடிகம்  

 

சுட்டியின் பெயர ்= சுடிலக  

 

ெட்டத்தின் பெயர ்= ஓலட  

 

ெொதகிண்கிணியின் பெயர ்= ெரிபுரம் நூபுரம்  

 

சதங்லகயின் பெயர ்= சிறுமணி கிண்கிணி  

 

சிலம்பின் பெயர ்= அரி தலள பஞகிழி நூபுரம்  

 

மற்றுஞ்சிலம்பின் பெயர ்= அரவம் ஆக  

 

கொற்சரிக்குங்லகசச்ரிக்கும் பெயர ்= ெரியகம்  

 

கொலணியின் பெயர ்= ெொதசொலம்  

 

ெொடகத்தின் பெயர ்= ெொதகடகம்  

 

ஓலசபசய்தலளயின் பெயர ்= பஞகிைம் குடசச்ூல்  

 

ஆடவரத்கொலடவீரத்தொலணிவதின் பெயர ்= கைல்  

 

மொதரிலடயணியின் பெயர ்= கொஞ்சி தமகலல கலொெம் ெருமம் 

விரிசிலக அவற்றுள் கொஞ்சி = எண்தகொலவ தமகலல = 

எழுதகொலவ கலொெம் – ெதினொறு தகொலவ, 

ெருமம்ெதிபனட்டுதகொலவ, விரிசிலக முெ்ெத்திரண்டுதகொலவ  

 

சரிமணிக்தகொலவயின் பெயர ்= கலொெம் ததொலர  

 

அலரெ்ெட்டிலகயின் பெயர ்= அத்து மனொ  

 

அலரஞொணின் பெயர ்= இரதநம்  



 

பசவிமலரெ்்பூவின் பெயர ்= கன்னொவதஞ்சம்  

 

ஆெரணத்பதொங்கலின் பெயர ்= உத்தி மதலிலக தூக்கம்  

 

தமொதிரத்தின் பெயர ்= வீகம் ஆழி இலசச்ிலன  

 

மணிவடத்தின் பெயர ்= சரம் ஆரம் தொமம்  

 

பூணுநூலின் பெயர ்= உெவீதம்  

 

நுதலணியின் பெயர ்= இலம்ெகம் புல்லகம் சூட்டு  

 

பதய்வவுத்தியின் பெயர ்= திரு  

 

தலலக்தகொலத்தின் பெயர ்= ெங்குசம் பிஞ்ஞகம்  

 

தலலெ்ெொலளயின் பெயர ்= பதொய்யகம்  

 

கிம்புரியின் பெயர ்= தொங்கி தகொளலக பூண்  

 

பெருஞ்சூட்டின் பெயர ்= சிவளிலக  

 

சரெ்ெணியின் பெயர ்= வயிரசச்ங்கிலி  

 

தெரணியின் பெயர ்= மதொணி ஆரம் பெரும்பூண்  

 

பூண்கலடெ்புணரவ்ின் பெயர ்= கலட கயில்  

 

மொதரணிவடத்தின் பெயர ்= ஆரம் கண்டிலக தொமம் தகொலவ 

மொலல இலை  

= = = = = = =  

 

 = வது இரத்திநவலக 

 

மொணிக்கத்தின் பெயர ்= மொமணி பசம்மணி ெதுமரொகம்  

 

லவடூரியத்தின் பெயர ்= வொலவொயம்  

 

வயிரத்தின் பெயர ்= வசச்ிரம்  

 

மரகதத்தின் பெயர ்= அரி ெசல்ச  



 

நீலமணியின் பெயர ்= மணி  

 

ெவளத்தின்; பெயர ்= துெ்பு பிரவொளம் துவர ்துகிர ் 

 

மற்றும்ெவளத்தின் பெயர ்= வித்துருமம் அரத்தம் ஆக  

 

முத்தின் பெயர ்= நித்திலம் ஆரம் தரளம்  

 

கடவுண்மணியின் பெயர ்= நிதி நிதொனம்  

 

மணிெ்பெொதுெ் பெயர ்= மனவு கொசு  

 

ஐவலகத்பதய்வமணியின் பெயர ்= சிந்தொமணி சூளொமணி 

சிமந்தகமணி சூடொமணி பகௌத்துவமணி  

 

சங்கநிதிபயன்ெது = சங்கின்வடிவினது 

 

ெதுமநிதிபயன்ெது = தொமலரவடிவினது 

 

சந்திரகொந்தமொவது = சந்திரகிரணத்தொனீரக்ொல்வது 

 

சூரியகொந்தமொவது = சூரியபனொளியொற்றீக்கொல்வது 

 

இருெ்புக்கொந்தத்தின் பெயர ்= சும்ெகம்  

 

ெளிங்கின் பெயர ்= ெடிகம் ெருக்லக கொை் உெலம்  

 

வலளமணியின் பெயர ்= மனவு அக்கு  

 

பசங்கல்லின் பெயர ்= தொது கொரிகம்  

 

சிந்தூரத்தின் பெயர ்= திலகம்  

 

சொதிலிங்கத்தின் பெயர ்= இங்குலிகம் குலிகம்  

 

அகன்மணிபெொதுெ் பெயர ்= அரதநம் சலொலக  

= = = = = = = = = =  

 

 = வது உதலொகவலக 

 

பெொன்னின் பெயர ்= ஆடகம் தவங்லக அரி பசந்தொது கொணம் 



ததசிகம் கொஞ்சனம் கரெ்்பூரம் சொரம் பதொடுக்கம் கனகம் 

சொமீகரம் ஈைம் சுவணம் இரணியம் ஏமம் ஆலச பசங்பகொல் 

ஆக்கம் தகொவம் பீதகம் மொலை ஈலக சொக்கு ெந்தம் தமனியம் 

அத்தம் பூரி சந்திரம் வித்தம் நிதி பவறுக்லக  

 

மற்றும் பெொன்னின் பெயர ்= அனந்தம் வசு அருத்தம் பெொருள் 

தனம் ெண்டம் திரவியம் ஆக  

 

பவள்ளியின் பெயர ்= தொரம் இரசிதம் களபதௌதம்  

 

பசம்பின் பெயர ்= தொமிரம் எருலவ வடு சுற்ெம் உதும்ெரம் சீருள் 

சீருணம்  

 

பவள்ளீயத்தின் பெயர ்= சீருள் வங்கம்  

 

கொரீயத்தின் பெயர ்= நொகம்  

 

தரொவின் பெயர ்= மதுகம்  

 

துத்தநொகத்தின் பெயர ்= நொகம்  

 

பித்தலளயின் பெயர ்= இரதி மொயொபுரி ஆரகூடம்  

 

பவண்கலத்தின் பெயர ்= கஞ்சம் உலற  

 

இரும்பின் பெயர ்= கருங்பகொல் அகி கருந்தொது அயில் அயம்  

 

உதலொகக்கட்டியின் பெயர ்= மொலை சுவணம் வங்கொரம் தகலண 

ஆடகம்  

 

ெஞ்சதலொகத்தின் பெயர ்= தமனியம் இரும்பு தொமிரம் ஈயம் 

இரசிதம்  

 

நவதலொகங்களின் பெயர ்= இரதி மதுகம் நொகம் கஞ்சம்  

 

ெண்டொரத்தின் பெயர ்= தகொசம் தண்டம்  

 

பெொற்கலனிருக்லகயின் பெயர ்= பெொற்ெண்டொரம்  

 

உண்கலத்தின் பெயர ்= தொலம் தட்டம் தளிலக ெொசனம்  

 



வட்டிலின் பெயர ்= கரகம் தகொரம் வள்ளம் சகடம் சிகரம் சொலக  

 

சிறுவட்டிலின் பெயர ்= கிண்ணம் வள்ளம்  

 

மற்றுஞ்சிறுவட்டிலின் பெயர ்= கிரொணம் ஆக  

 

நொழிலகவட்டிலின் பெயர ்= கன்னல் கிண்ணம்  

 

கண்ணொடியின் பெயர ்= புளகம் அத்தம் ஆடி ெடிமக்கலம் ஒளி = 

வட்டம் கஞ்சலன தருெ்ெணம்  

 

மற்றுங்கண்ணொடியின் பெயர ்= ஆதரிசனம் உருவங்கொட்டி 

கஞ்சனம் ஆக 

 

ெடிக்கத்தின் பெயர ்= ெடியகம்  

 

கலசெ்ெொலனயின் பெயர ்= கஞ்சலன  

 

துடுெ்பின் பெயர ்= கசிதம்  

 

பநய்த்துடுெ்பின் பெயர ்= சுருலவ  

 

சட்டுவத்தின் பெயர ்= தவ்வி சிலகம் தறுவி  

 

லகம்மணியின் பெயர ்= ெடலிலக வட்டம்  

 

பெருமணியின் பெயர ்= கண்லட யொலனமணி  

 

எறிமணியின் பெயர ்= தசகண்டி.  

 

தூெமணியின் பெயர ்= லகம்மணி.  

 

தொளத்தின் பெயர ்= கிட்டி, சீர,் ெொண்டில், கஞ்சம்.  

 

கிண்கிணிமொலலயின் பெயர ்= குரல். தொர.்  

 

கொளத்தின் பெயர ்= கொகளம். 

 

சிறுசின்னத்தின் பெயர ்= பீலி.  

 

பகொம்பின் பெயர ்= தகொடு, இரலல, வயிர.்  

 



மற்றுங்பகொம்பின் பெயர ்= ஆம்ெல்.  

 

ெரணியின் பெயர ்= தகொய்.  

 

கமண்டலத்தின் பெயர ்= குண்டிலக, கொண்டகம், கரகம்.  

 

பகண்டியின் பெயர ்= கடிெ்ெம், தகொடிகம்.  

= = = = = = = = = = =  

 

 = வது. ஆலடவலக. 

 

கூலறயின் பெயர ்= ஆலட, தகொடி, சூடி, வட்டம், கொடகம், புட்டம், 

கலிங்கம், கொைகம், ெடம், தூசு, புலடலவ, துகில்,ெரிவட்டம், 

ஆவரணம், தொலன, உலட, சொரம், உம்ெரம், நீலி, அறுலவ, 

உடுக்லக, சம்ெடம், ெட்டி, சொடி, தசலல, மடி, சீலர, வட்டுலட, 

தகொசிகம், கலல, வொசனம்.  

 

சிறுதுகிலின் பெயர ்= கந்லத, விரிெம், கண்லட, பிடியல், தவதகம், 

புங்கம், ெங்கம், கத்தியம், தூரியம், சிற்றில்.  

 

நல்லொலடயின் பெயர ்= நொகம்,ெொரி.  

 

ெட்டுவருக்கத்தின் பெயர ்= ெொளிதம், தகொசிகம்.  

 

மற்றும்ெட்டுவருக்கத்தின் பெயர ்= கொம்பு, தநத்திரம்.  

 

ெணித்தூசின் பெயர ்= ெொளி, ததவொங்கு.  

 

மயிரெ்்ெடொத்தின் பெயர ்= மயிரகம், வயிரியம்.  

 

அத்தவொளத்தின் பெயர ்= வடகம், உல்லொசம்.  

 

சித்திரெ்ெடத்தின் பெயர ்= புத்தகம்.  

 

உத்தரீயத்தின் பெயர ்= உத்தரொசங்கம், ஏகொசம்.  

 

பகொய்சகத்தின் பெயர ்= நீவி.  

 

தெொரல்வயின் பெயர ்= மீக்தகொள்.  

 

உடுத்தலிறுக்கலின் பெயர ்= சுற்றல், (க*) தற்றல். 



 

.முன்றொலனயின் பெயர ்= ததொலக.  

 

முகெடொத்தின் பெயர ்= சூழி.  

 

கம்ெளிெ்ெடொத்தின் பெயர ்= கம்ெலம் கம்ெளம்  

 

பசம்ெடொத்தின் பெயர ்= சிம்புளி  

 

முலலக்கசச்ின் பெயர ்= வம்பு வொர ்விசிலக ெட்டிலக  

 

கசச்ின்றலலெ்பின் பெயர ்= கஞ்சகம் சொரவ்ொரம்  

 

தமற்கட்டியின் பெயர ்= விதொனம் கம்ெலம் ெடங்கு வொனி  

 

சட்லடயின் பெயர ்= கஞ்சுகம் குெ்ெொயம் பமய்ெ்லெ கொஞ்சுகி 

அங்கி வொரணம்  

 

இடுதிலரயின் பெயர ்= அவிடி, கஞ்சிலக, அவளிலக, கொண்டம், 

எழினி, கண்டம், ெொரகம், கைனி, ெடம், ெடொம்  

 

பமத்லதயின் பெயர ்= தவிசு அலண தளிமம்  

 

மற்றும்பமத்லதயின் பெயர ்= கொகுளி ஆக  

 

தலலயலணயின் பெயர ்= உெதொனம்  

 

பெருங்பகொடியின் பெயர ்ெடம் வொனி ெதொலக தகதனம், துவசம் 

சத்தி ததொலக துகில் ெடங்கு விதலொதனம் ெடொலக  

 

மற்றும்பெருங்பகொடியின் பெயர ்= தகது  

 

வீதியிற்கட்டியபகொடியின் பெயர ்= விடங்கம்  

 

ததரிற்கட்டுங்பகொடியின் பெயர ்= கூவிரம்  

 

சிறுபகொடியின் பெயர ்= கத்திலக  

 

மரவுரியின் பெயர ்= வற்கலல இலறஞ்சி சீலர  

 

சும்மொட்டின் பெயர ்= சுடுவு சுமடு சுலமயலட  

 



துணியின் பெயர ்= சிதர ்சிதலல சீலர  

 

ெரிவட்டத்தின் பெயர ்= வத்திரம் ஆசொரம் வொசம்  

= = = = = = = = = = = =  

 

 = வது பூசச்ுவலக 

 

சொந்தின் பெொதுெ் பெயர ்– கலலவசத்சறு, கொதலக வண்ணம், 

களெம், விலர, கலலவ  

 

நொல்வலகசச்ொந்தின் பெயர ்= பீதம் கலலவ வட்டிலக புலி  

 

கருெ்பூரத்தின் பெயர ்= ெொளிதம்  

 

கத்தூரியின் பெயர ்= மொன்மதம்  

 

புழுகின் பெயர ்= வொசபநய்  

 

பூசுவனவற்றின் பெயர ்= அங்கரொகம்  

 

மயிரச்ச்ொந்தின் பெயர ்= ஏலம் தகரம் கொசலற  

 

பசஞ்சொந்தின் பெயர ்= பசங்குங்குமம்  

 

மற்றும்பசஞ்சொந்தின் பெயர ்= தளம்  

 

பவண்சொந்தின் பெயர ்= தளம்  

 

சந்தனத்தினம் பெயர ்= சந்து சொந்து சந்தம்  

 

கலலவயின் பெயர ்= களெம்  

 

ெனிநீரின் பெயர ்= கந்தசொரம் இமசலம்  

 

பசறிகுைம்பின் பெயர ்= ததய்லவ பசசல்ச  

 

அெ்புதலின் பெயர ்= பகொட்டல்  

 

பூசுதலின் பெயர ்= புலரத்்தல்  

 

மகளிரொகத்பதழுதுதகொலத்தின் பெயர ்= பதொய்யில்  

 



நுதற்குறியின் பெயர ்= புண்டரம் திலகம்  

 

அசச்ுதபமன்ெது = அறுகும் பவள்ளரிசியுங்கூட்டியணிவது 

= = = = = = = = = =  

 

 = வது சூட்டுவலக 

 

மொலலயின் பெயர ்– சுக்லக, பதொலடயல், பதொங்கல், கத்திலக, 

அலங்கல், கண்ணி, பதரியல், தொர,் அணியல், தொமம், ஒலியல், 

சூட்டு, தகொலத, மஞ்சரி  

 

நுதலணிமொலலயின் பெயர ்= சூட்டு இலம்ெகம்  

 

தகொத்தமலரின் பெயர ்= மத்தகமொலல  

 

பின்னியமொலலயின் பெயர ்= பிலணயல்  

 

தகொத்தமொலலயின் பெயர ்= சிகழிலக ெடலல வொசிலக 

பதொலடயல்  

 

வொலகமொலலயின் பெயர ்= கல்வியிலும் தகள்வியிலும் 

பகொலடயிலும் ெலடயிலும் பவன்றவரணிவது  

= = = = = = = = = = =  

 

 = வது இயல்வலக 

 

மூவலகத்தமிழின் பெயர ்= இயற்றமிை் இலசத்தமிை் நொடகத் 

தமிை்  

 

எண்வலகக்கணத்தின் பெயர ்= அறமும் பெொருளும் இன்ெமும் 

வீடும் என்று பசொல்லெ்ெட்ட இவற்றினது ெொகுெொடலமய 

ஒருநூலலச ்பசொல்லுங்கொலத்து நீர ்நிலம் ததயு வொயு அந்தரம் 

இயமொனன் சந்திரன் சரியன் என்றுபசொல்லெ்ெட்ட எட்டுவலகக் 

கணங்களு முதற்பசய்யுளின் முதலிலலமயக்கூற தவண்டும்.  

 

அவற்றுள் நீரின் கணவலக = தநர ்நிலர நிலர 

 

நிலத்தின் கணவலக = நிலர நிலர நிலர 

 

ததயுவின் கணவலக = நிலர தநர ்நிலர 

 



மொருத கணவலக = தநர ்தநர ்நிலர 

 

அந்தர கணவலக = நிலர நிலர தநர ்

 

இயமொனன் கணவலக = தநர ்தநர ்தநர ்

 

மதியின் கணவலக = நிலர தநர ்தநர ்

 

எரிகதிரக்் கணவலக = தநர ்நிலர தநர ்

 

அவ்பவட்டினுணற் கணவலக = நிலன் நீர ்மதி இயமொனமன் 

இந்நொன்கும் முன்வரில் நன்று 

 

தீக்கணவலக = மற்லறத்ததயு வொயு அந்தரம் சூரியன் இந்நொன்கு 

கணமுந்தீது 

 

நன்கண்தீக்கண வரலொற்றுவலக = ததமொங்கொய் புளிமொங்கொய் 

கருவிளங்கனி கூவிளங்கனி தீக்கணவரலொற்றின்வலக = 

ததமொங்கனி புளிமொங்கனி கருவிளங்கொய் கூவிளங்கொய்  

 

எழுத்துெ்பெொருத்தவலக = நன்கண வலகயில் வருமூவலகசச்ீர ்

நொன்கும் வல்பலழுத்ததயன்றி பமல்பலழுத்து முதற் சீரொகவரத் 

பதொடுக்கக்கூடொ, எவ்வலகெ்ெட்ட பசய்யுளுக்கு 

நன்கணவலகயொல்வரு மூவலகசச்ீதர முதற் சீரொய்ெ் 

ெொடதவண்டும் 

 

தொனெ்பெொருத்தவலக = குற்பறழுத் லதந்தும் அவற்றிற் 

கினமொகிய பநட்படழுத்துகதளழும் ெொட்டுலடத்தலலவனியற் 

பெயர ்முதபலழுத்பதந்தஎழுத்ததொ அந்த எழுத்தத 

ெொலதொனமொகக் பகொண்டு மற்லற எழுத்துகலளக் குமொரன், 

ரொசன், மூெ்பு ,மரணம் ஆகஎண்ணுதலொல் தன்பனழுத்லதெ் 

ெொலனொகவும், இரண்டொம் எழுத்லதக் குமொரனொகவும் மூன்றொம் 

எழுத்லத ரொசனொகவும் நொன்கொம் எழுத்லத மூெ்ெொகவும், ஐந்தொம் 

எழுத்லத மரணமொகவும் கொெ்பியத்தின் முதற் பசய்யுளின் 

முதற்சீரிற் பகொள்க 

 

நற்றொனந்தீத்தொனமொவன = தொனெ்பெொருத்தம் நன்று தீது 

என்றிருவலகெ் ெடுதலொல் தலலவனியற் பெயரின் முதபலழுத்து 

முதல் மூன்றும் நற்றொனம் ஆகவும், ஏலன இரண்டுந் தீத்தொனம் 

ஆகவுங்பகொள்க 



 

நொட்பெொருத்தவலக = உயிரும் உயிரப்மய்யும் இருெத்ததழு 

நட்சத்திரங்களொக வகுக்கெ்ெட்டிருத்தலொல் தலலவனியற் 

பெயரின் முதபலழுத்துக்கலமந்த முதற்ெொவின் முதற்சீரிலுள்ள 

எழுத்லத விதித்த அந்நட்சத்திரமொகக் பகொண்டு பின்வரும் 

எழுத்திற்கலமந்த நட்சத்திரம் நன்லமயொம், அந்த 

முதபலழுத்திற்கு நொன்கொபமழுத்திற்கும் ஆறொம் எழுத்திற்கும் 

எட்டொம் எழுத்திற்கும் ஒன்ெதொம் எழுத்திற்கும் உரிய 

நட்சத்திரங்களும் ெலகவலர நட்பினரொக்கும் நட்சத்திரங்கள் 

என்ெர ்

 

முன்னரக்்கூறியகணங்கபளட்டினுள் நீரக்்கணத்திற்குரிய தநர ்

நிலர நிலர என்னுஞ் சீரக்்குசச்தய நட்சத்திரம்; 

இயமொனன்கணத்திற்குரிய தநர ்தநர ்தநர ்என்னுஞ் சீரக்்குெ்ெரணி 

நட்சத்திரம்; நிலக்கணத்திற்குரிய நிலர நிலர நிலர என்னுங் 

சீரக்்குக்தகட்லட நட்சத்திரம்; சந்திரகணத்திற்குரிய நிலர 

தநரத்நர ்என்னுஞ் சீரக்்குமக நட்சத்திரம் எனவும் இங்கு அலமத்த 

நொளொகசப்சொல்லு. 

 

வொயுகணத்திற்குரிய தநர ்தநர ்நிலர என்னுஞ்சீர ்சுவொதி 

நட்சத்திரம் எனவும்; தீக்கணத்திற்குரிய நிலர தநர ்நிலர என்னுஞ் 

சீரக்ொரத்்திலக நட்சத்திரம் எனவும், சூரியகணத்திற்குரிய தநர ்

நிலர தநர ்என்னுஞ்சீர ்புநரப்ூச நட்சத்திரம் எனவும்; 

ஆகொயகணத்திற்குரிய நிலர நிலர தநர ்என்னுஞ்சீர ்திருதவொண 

நட்சத்திரம் எனவுங் கூறுவர ்

 

நற்கணத்தின்ெயன் = நிலக்கணம் பெருக்கஞ் பசய்தலொலும், 

சந்திரகணம் வொை்நொள்தருதலொலும், நீரக்்கணம் 

கீரத்்திலயத்தருதலொலும், இயமொனன்கணம் 

பசல்வத்லதத்தருதலொலும், அரசரக்்கும் பிறரக்்கும் இலவதக் 

கனபவன்று நூல்கூறினொலும்; 

தலலவனியற்பெயரின்முதபலழுத்திற்கு இலயந்த சீரக்்குரிய 

நட்சத்திரத்பதொடு பசன்மநட்சத்திரம் ஆயினும் நொம நட்சத்திரம் 

ஆயினும் பெொருந்தொதவிடத்துக்பகொள்ளத்தகொ. 

 

தீக்கணத்தின் ெயன் = அந்தரகணம் தவறுததசத்திற் பசலுத்தலும், 

வொயுகணம் பசல்வத்லதெ்தெொக்கலும், சூரியகணம் 

சூனியஞ்பசய்தலும், தீக்கணம் தநொய்பசய்தலுமொகிய 

குற்றத்லதத்தருபமன்று நூலிலனயொரொய்ந்து 

பதளிவொகவுணரந்்தபுலவரக்ள் கூறுவொரக்ள். 



 

உண்டிெ்பெொருத்தவலக = ஒகரநீங்கிய உயிரக்்குற்பறழுத்து 

நொன்கும், கசதெநமவஎன்னும் பமய்பயழுத்து 

ஏழுமஅமுபதழுத்தொகக்கூறலொல் இவ்பவழுத்துகளுபளொன்லற 

முதலொகவுலடய முதற்சீரக்்குக்கூறிய கணத்திற்குரிய 

நட்சத்திரத்ததொடு ெொடதவண்டுதல் முலறயொம். இதுவும் அன்றித் 

தலலவன்பிறந்த நொதளனும் பெயர ்நொதளனுமிரண்டிபலொன்று 

பெொருந்தக்கூறிய அடிலய முதபலடுத்துசப்சொன்னொல் 

அெ்ெொட்டுலடத்தலலவனுக்குசப்சல்வம் எந்நொளும் வளரும் 

என்றுபுலவர ்கூறுவர.் 

 

புள்வலக = அகரம்வல்லூறு; இகரம் ஆந்லத; உகரம் கொக்லக; 

எகரம் தகொழி; ஒகரம் மயில். 

 

கன்னல்வலக = அகரம் ததொற்றமொக இகரம் 

இன்ெத்லதயுண்டொக்கும; உகரம் அரசொகும், எகரம் உறங்கும், 

ஒகரம் மரணம். 

 

அவ்வெ்ெொட்டுலடத்தலலவன் பெயர ்முதபலழுத்தத 

அவ்வெ்ெட்சியொகக் பகொண்டுஉதிெ்பு முதல் அரசீறொகெ்ெொடின், 

அெ்ெொட்டுலடத்தலலவனுக்குச ்பசல்வமுண்டொகும். 

 

ெொல்வலக = எழுத்பதன்று பசொல்லெ்ெடுவன ஆண், பெண், அலி 

என மூன்றுவலகெ்ெடும். 

 

அவற்றுள் ஆண்ெொபலழுத்தின் பெயர ்= அகரமுதல் 

ஔகொரமிறுதியொகிய உயிபரழுத்துக்கள் ென்னிரண்டு 

மொபணழுத்துக்களொம். 

 

பெண்ெொபலழுத்தின் பெயர ்– உயிரப்மய்பயழுத்துக்களிரு 

நூற்றுெ்ெதினொறும் பெண்பணழுத்துகளொம். 

 

அலிபயழுத்து = பமய்பயழுத்துெ் ெதிபனட்டு மலிபயழுத்தொம். 

 

ஆண்முதலியெகுதிகளின் எழுத்துக்குரியவள் நொமகளொதலொற் 

பெண்ெொபலழுத்லத முதற்சீரின் 

முதபலழுத்தொகக்பகொண்டுகூறல்தவணண்டும். 

 

மங்கலசப்சொல்வலக = திரு, களிறு, ததர,் ெரி, கடல், பெொலிவு, 

மணி, பூ, புகை், சீர.் 



 

தவதியரக்்குரிய ெொவலகெ் பெயர ்= பிள்லளக்கவி 

ெொடத்பதொடங்கும்வழி அதற்குமுன் பவண்ெொகூறுதல் 

அந்தணரக்்கு உரியது. 

 

அரசரக்்குரிய ெொவலகெ் பெயர ்= அக்கவி முன் 

தநரிலசயொசிரியெ்ெொ ஆயினும் 

பகொசச்கக்கலிெ்ெொவொயினுங்கூறுதல் அரசரக்்குஉரித்து. 

 

வணிகரக்்குரிய ெொவலகெ் பெயர ்= அக்கவி முன்வஞ்சிெ் 

ெொவொயினும் இன்னிலசபவண்ெொ வொயினும் கூறுதல் 

வணிகரக்்கு உரித்து. 

 

சூத்திரரக்்குரிய ெொவலகெ் பெயர ்= அக்கவிமுன் 

பநடுபவண்ெொட்டொயினும் தநரிலசயொசிரியெ்ெொவொயினும் 

கூறுதல் சூத்திரரக்்கு உரித்து. 

 

கொெ்புக்குரியகடவுள் = கொெ்ெொக நூன்முகத்துலரக்கெ்ெடும் 

கடவுள் மலரக்ளொற் கமழுந் தண்ணிய துைொய்மொலல சூடிய 

திருமொல்; அத்திருமொல் கொத்தற்குத் திருமகலளெ் 

புணரத்லலயுலடயவனொதலொலும், கிரீடமுங்கடகமும் பநருங்கிய 

மலரம்ொலலயும், குண்டலமும் உெலீதமும் நிறந்தங்கிய 

பகௌத்தொெரணமுமொகிய இவற்லறயணியும் 

இலறவனொதலொலும், நிலலபெற்ற பிரமலனத் தந்தலமயொலும் 

நூன்முகத்துக் கூறுதற்குரியவனொபமன்று நூல் வல்தலொர ்

கூறுவர.் 

 

ஆண்ெொற் பிள்லளெ்ெொட்டின் வலக = பிள்லளக்கவியி 

னிலக்கணத்லதத் பதளிவொகக்கூறில் இரண்டொ மொதத்திற் 

கொெ்புக் கூறுதலும் ஐந்தொ மொதத்தில் பசங்கீலர கூறுதலும், 

ஆறொமொதத்தில் பசொல்லுவலதெ் ெைகுததலொடு ஏைொ 

மொதத்திலமுதூட்டலும், எட்டொ மொதத்தில் தொலொட்டுதலும், 

ஒன்ெதொ மொதத்திற் செ்ெொணி பகொட்டலும், ெதிதனொரொ மொதத்தில் 

முத்தங் கூறுதலும், ென்னிரண்டொ மொத்தில் வொரொலன கூறுதலும், 

ெதிபனட்டொ மொதத்திற் சந்திரலன யலைத்தலும், 

இரண்டொமொண்டிற் சிறுெலற பகொட்டலும் மூன்றொ மொண்டில் 

சிற்றில் சிலதத்தலும், நொலொமொண்டில் சிறுததருருட்டலும், 

ெத்தொமொண்டில் பூணணிதலும், ென்னிரண்டொம் ஆண்டில் 

கசச்ிதனொடு உலடவொலள விரும்ெத்தரித்தலுபமன்று 

பசொல்லெ்ெட்டலவயும் இலவ ஒழிந்த பிறவுமொம். இலவகளுள் 



கூறுதல் கற்றதலொடு அமுதூட்டலும் பூணணிதலும் கசப்சொடு 

சுரிலகபுலனதலும் என்னும் இவற்லறபயொழிந்த கொெ்புமுதல் 

ெத்தும் ஆண்ெொற் பிள்லளக்கவியில் வரும்; இவற்றுள் 

ஓரொண்டுகொறுங்கூறிய நிலங்கள் இருெொலுக்கும் உரியனவொம். 

 

பெண்ெொற் பிள்லளெ்ெொட்டுவலக = பெண்ெொற் 

பிள்லளக்கவியொயின் மூன்றொம் ஆண்டில் தொன்விலளயொடும் 

ெொலவக்கு மணம்தெசுதலும், ஐந்தொம் ஆண்டுமுதல் ஒன்ெதொம் 

ஆண்டுகொறும் மன்மதலனபயொத்த புருடலனெ் பெறத் 

தவஞ்பசய்தலும், குளிரந்்தநீரொடலும், ெதுலமலவத்து 

விலளயொடலும், அம்மலனயொடலும், *கைங்கொடலும் 

ெந்தடித்தலும், சிறுதசொறடுதலும், சிற்றிலிலைத்தலும், 

ஊசலொடலும் என்றுபசொல்லெ்ெட்ட இவற்லற யுள்ளிட்டு 

முற்சூத்திரத்தில் ஆண்டுகொறுங்கூறிய நிலதமழில் 

ஏற்ெனகூறுதல் முலறயொம். 

= = = = = = = = = = =  

*கைங்கு = கைற்கொய் 

 

கவியரங்தகற்றிய ெொட்டுலடத்தலலவன் பசய்யும் வழிெொடு = 

உருவகவணி, உவலமயணி, வழிநிலலயணி, 

மடங்குதனவிற்சியணி, தீவகவணி, தவற்றுலமயணி, 

பவளிெ்ெலடயணி, கருத்துலடயலடயணி, குறிெ்புநிலலயணி, 

சுருங்கசப்சொல்லலணி, மிகுதிநவிற்சியணி, சிறெ்ெணி, 

சிதலலடயணி, எதிரம்றுத்தலணி, உடனிலலக் கூட்டவணி, 

உவமொனவுருவகவணி, பிறிதினவிற்சியணி, ஒெ்புலமக் 

கூட்டவணி, நிதரிசனவணி, புகை்சச்ியணி, ெலபெொருட் 

பசொற்பறொடரந்ிலலயணி, ஐயவணி, உயரவ்ுநவிற்சியணி, 

கலலவயணி, வொை்ந்தணிபயன்னும் இருெத்பதட் 

டலங்கொரங்களொலும், எழுத்து, பசொல், பெொருள், யொெ்பு என்னும் 

நொன்குவலகயொலும் குற்றமறச ்பசய்யுள் ெொடும்புலவனும், 

அலவக்களத்திலுள்ளொரும் அரசனும் வியக்கெ்ெொடுகின்றவனும், 

இயலிலச நொடகபமன்னு முத்தமிழில் வல்லவனும் ஆசு, மதுரம், 

சித்திரம், வித்தொரபமன்னும் ெொக்கலளெ்ெொடுகின்றவனும், 

உயரக்ுடியிற்பிறந்து தமம்ெட்டவனும், எல்லொவுறுெ்புகளுங் 

குலறவின்றிநிலறந்து நல்பலொழுக்கமுலடயொனும், முெ்ெது 

வயதிற்கு தமற்ெட்டு எழுெது வயதளவிலுள்ளவனுமொகிய 

கவிஞபனொருவன் தன்தமற்ெொடுங் கவிலதலய 

யொவருமொரொய்ந்தறியத்தொன் பகொள்ளுங்கொல், அலவக்களத்தில் 

ததொரணத்லதக் கட்டித் துவசத்லத நொட்டி மங்கலமுரசியம்ெ 



அந்தணபரொருெொல் வொை்த்த, இவ்வொறு தமன்லமமிக்க 

தகொலத்ததொடு விரித்த அைகிய ஆலடயில் 

ெலதொனியங்களொலலமந்த புகை்சச்ி வொய்ந்த 

முலளெ்ெொலிலகதயொடு தீெமு நல்ல பூரணகலசமுநிலறந்த 

தமற்கட்டிலயயுலடய ெந்தலின் கீை், சலித்தலில்லொத 

தூண்வரிலசயிபனருக்கத்தொலும் ெலவலகெ்ெட்ட தமதுறவினர ்

பநருக்கத்தொலும் பெண்கள்ெொடும் ெல்லொண்டினொலும் நிலறந்த 

அைகுஅலமந்த பசல்வம்வொய்ந்த தன் தகொயில் நடுவில் தொன் 

பவள்ளொலடயுடுத்தி பவள்ளிய மலலரச ்சூடித்தனதொசனத்தில் 

தன்தமற்ெொடிய புலவனிருக்கசப்சய்து தொன் ெக்கத்திலிருந்து 

மங்கலலமந்த பசய்யுலள மகிை்கூரந்்து தகட்டுெ், பெொன்னும் 

ஆெரணமும் கடகமுமிலவதெொன்ற பிறவும் அக்கவிஞனுக் 

பகொடுத்து அவன்பின் ஏைடிபசன்று அவனிற்கபவனக் 

கூறத்தொனிற்றல், மலரக்ளொற் ெரந்த நறுமணங்கமழு 

மொலலலயயணிந்த அரசனது கடலமயொம். 

 

ெரிசில்பெறொவலக = தொன்ெொடியெொட்டிற்குத் தலலவன் தனக்குெ் 

ெரிசு பகொடொனொகில், தவபறொருவன் பெயரிலனத் 

தன்னூலிலலமத்து, அவன் ஊலரயும் பெயலரயும் ஒருதசர 

அதனின்றும் நீக்கி, சீரிலனயுந் தலளயிலனயும் பின்பு தன்னொற் 

ெொடெ்ெட்டவன் ெொட்டுக்கிலயய நொட்டுவனொயின் முன்புள்ள 

தலலவன் பசல்வமிைந்து துன்ெெ்ெட இலக்குமியும் 

பின்புள்ளவலனச ்சொருவொள், அவனுக்குச ்பசல்வமுண்டொகொது. 

 

மற்றும் ெொவலன் ெரிசு பெறொக்கொற் பசய்யும்வலக = தனக்குெ் 

ெரிசுபகொடொத ெொவிநூலல தவறுெடபவழுதிச ்பசவந்த 

பூவிலனசச்ூடித், தன்மலனக்குெ்புறத்திலும் கொளிதகொவிலிலும் 

ெொம்பு வொழும் புற்றிலிடத்திலும் சுடுகொட்டிலும் வீதியிலும்தொன் 

வழிெடுகடவுலளத் தியொனஞ் பசய்திருந்து அவன் 

தமற்ெொடியநூலல பநருெ்பிற் பகொளுத்தினொல் ென்னிரண்டு 

மொதத்தில் மரணமலடவொபனன்ெது முதற்புலவனொகிய 

அகத்தியன் கூறிய வொய்லமபமொழியொம். 

 

இதுவும்அது = ெொடியபுலவன் ெரிசுபெறொலமயொல் மயங்கிய 

மனத்ததொடு நிலலகலங்கிச ்சுைல்வொனொகில், அெ்ெொடலுக்குத் 

தலலவனொயுள்ளவன் பகடுதலுமின்றி அெ்ெொடலல 

அலவக்களத்திற் தகட்டிருந்த அவனுறவினருங் பகடுவொர.் 

 

கொமரெ்ெொட்டின் பெயர ்= கொனம், பகொலள வரி, கந்தருவம், கீதம், 



இரொகம், தகயம், ெொணி, நொதம், இலச, ெண்.  

 

நொல்வலகெ்ெண்ணின் பெயர ்= ெொலல, குறிஞ்சி, மருதம், 

பசவ்வழி.  

 

ெொலலயொை்த்திறத்தின் பெயர ்= அரொகம், தநரத்ிறம், உறுெ்பு, 

குறுங்கலி, ஆசொன்.  

 

குறிஞ்சியொை்த்திறத்தின் பெயர ்= லநவளம், கொந்தொரம், 

ெடுமலல, மருள், அயிரெ்்பு, ெஞ்சுரம், அரற்று, பசந்திறம்.  

 

மருதயொை்த்திறத்தின் பெயர ்= நவிர,் வடுகு, வஞ்சி, பசய்திறம்.  

 

பசவ்வழியொை்த்திறத்தின் பெயர ்= தநரத்ிறம், பெயரத்ிறம், 

சொதொரி, முல்லல.  

 

பெரும்ெண்ணின்வலக = ெொலலயொை், பசந்து, மண்டலியொை், 

பெௌரி, மருதயொை், ததவதொளி, நிருெதுங்கரொகம், நொகரொகம், 

குறிஞ்சியொை், ஆசொரி, சொயதவளரப்கொல்லி, கின்னரொகம், 

பசவ்வழி, பமௌசொளி, சீரொகம், சந்தி  

 

ெொலலயொை்த்திறன் வலகயின் பெயர ்= தக்கரொகம், அந்தொளி 

ெொலட, அந்தி, மன்றல், தநரத்ிறம், வரொடி, பெரியவரொடி, சொயரி, 

ெஞ்சமம், திரொடம், அழுங்கு, தனொசி, தசொமரொகம், துக்கரொகம், 

பகொல்லிவரொடி, கொந்தொரம், சிகண்டி, ததசொக்கிரி, சுருதி 

கொந்தொரம்.  

 

குறிஞ்யொை்த்திறன் வலகயின் பெயர ்= நட்டெொலட, அந்தொளி, 

மலகரி, விெஞ்சி, 

கொந்தொரம்,பசருந்தி,பகௌடி,உதயகிரி,ெஜ்சுரம்,ெைம்ெஞ்சுரம், 

தமகரொகக்குறிஞ்சி, தகதொளி, குறிஞ்சி, பகௌவொணம், ெொலட, 

சூரத்ுங்கரொகம், நொகம், மருள், ெைந்தக்கரொகம், திவ்வியவரொடி, 

முதிரந்்தவிந்தளம், அநுத்திர ெஞ்சமம், தமிை்க்குசச்ரி, அருட்புரி, 

நொரொயணி, நொட்டரொகம், ரொமக்கிரி, வியொைக்குறிஞ்சி, ெஞ்சமம், 

தக்கணொதி, சொவகக்குறிஞ்சி, ஆநந்லத.  

 

மருதயொை்த்திறன்வலகயின் பெயர ்= தக்தகசி, பகொல்லி, 

ஆரியகுசச்ரி, நொகபதொனி, சொதொளி, இந்தளம், 

தமிை்தவளரப்கொல்லி, கொந்தொரம், கூரந்்த ெஞ்சமம், ெொக்கழி, 

தத்தளெஞ்சமம், மொதுங்கரரகம், பகௌசிகம், சீகொமரம், சொரல், 



சொங்கிமம்.  

 

பசவ்வழியொை்த்திறன் வலகயின் பெயர ்= குறண்டி, ஆரியதவளர ்

பகொல்லி, தனுக்கொஞ்சி, இயந்லத, யொை்ெதங்கொளி, 

பகொண்லடக்கிரி, சீவனி, யொலம, சொளர,் ெொணி, நொட்டம், தொணு, 

முல்லல, சொதொரி, லெரவம், கொஞ்சி. 

 

மற்றுந்திறத்தின் பெயர ்= தொரெ்ெண்டிறம், லெயுள் கொஞ்சி 

ெடுமலல, இம்மூன்றும் நூற்றுமூன்று வலகெ்ெடும்.  

 

தநரத்ிறத்தின் பெயர ்= துக்கொரகம்.  

 

கொந்தொரெஞ்சமத்தின் பெயர ்= உறை்ெ்பு.  

 

தசொமரொகத்தின் பெயர ்= குறுங்கலி.  

 

கொந்தொரத்தின் பெயர ்= சொரல்.  

 

நட்டெொலடயின் பெயர ்= லநவளம்.  

 

ெைம்ெஞ்சுரத்தின் பெயர ்= ெஞ்சுரம்.  

 

கவ்வொணத்தின் பெயர ்= ெடுமலல.  

 

அநுத்திரெஞ்சமத்தின் பெயர ்= அயிரெ்்பு.  

 

குறிஞ்சியின் பெயர ்= அரற்று.  

 

பசந்துருதியின் பெயர ்= பசந்திறம்.  

 

தக்தகசியின் பெயர ்= நவிர.்  

 

வடுகின் பெயர ்= இந்தளம்.  

 

ெொக்கழியின் பெயர ்= வஞ்சி.  

 

சிகண்டியின் பெயர ்= பசய்திறம்.  

 

சொதொரியின் பெயர ்= முல்லல.. தநரத்ிறத்தின் பெயர ்= புறநீரல்ம. 

 

நொல்வலகயொழின் பெயர ்= தெரியொை், சதகொடயொை், மகரயொை், 



பசங்தகொட்டியொை்.  

 

ஏழிலசயின் பெயர ்= குரல், துத்தம், லகக்கிலள, உலை, இளி, 

விளரி, தொரம்.  

 

அவற்றுட்பசம்ெொலலவலக = குரதல குரலொகிற் பசம்ெொலல.  

 

ெடுமலலெ்ெொலலவலக = துத்ததம குரலொகிற்ெடுமலலெ் ெொலல.  

 

பசவ்வழிெ்ெொலலவலக = லகக்கிலளதய குரலொகிற் பசவ்வழிெ் 

ெொலல.  

 

அரும்ெொலலவலக = உலைதய குரலொயி னரும்ெொலல.  

 

பகொடிெ்ெொலலவலக = இளிதய குரலொகிற் பகொடிெ்ெொலல.  

 

விளரிெ்ெொலலவலக = விளரிதய குரலொகின் விளரிெ்ெொலல.  

 

தமற்பசம்ெொலலயின்வலக = தொரதம குரலொயின் 

தமற்பசம்ெொலல  

 

ஏை்ெொலலகளுள் இதனினிது வலிபதனல் = அவற்றுள் கூறிய 

பசம்ெொலலக்குெ் ெடுமலலெ்ெொலலவலிது, 

ெடுமலலெ்ெொலலக்குச ்பசவ்வழிெ் ெொலலவலிது,< 

பசவ்வழிெ்ெொலலக்கு அரும்ெொலலவலிது, அரும்ெொலலக்குக் 

பகொடிெ்ெொலலவலிது, பகொடிெ்ெொலலக்கு விளரிெ்ெொலலவலிது, 

விளரிெ்ெொலலக்கு தமற்பசம்ெொலலவலிது. 

 

ஏழிலசதம்மிற் பிறக்கும்வலக = தொரத்துள் உலையும், உலையுட் 

குரலும், குரலுள் இளியும், இளியுள் துத்தமும், துத்தத்துள் 

விளரியும், விளரியுட் லகக்கிலளயும் பிறெ்ெதுதகுதி. 

 

இவற்றின் பெறெ்பிடத்தின் பெயர ்= மிடற்றொல்குரல், 

நொவினொற்றுத்தம், அண்ணத்தொற் லகக்கிலள, சிரத்தொலுலை, 

பநற்றியொலிளி, பநஞ்சொல் விளரி, மூக்கொற்றொரம்; இவ்வொறு 

தனித்தனி பிறக்குபமன்ெர.் 

 

இவற்றின் மொத்திலரகளொவன = மொத்திலர கூறுமிடத்து குரல், 

துத்தம் , லகக்கிலள , உலை, இளி , விளரி , தொரம்  

 

ஏழிலச தயொலசயொவன = வண்டு, கிளி, குதிலர, யொலன, குயில், 



ததனு, ஆடு.  

 

இவற்றிபனழுத்தொவன = ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ.  

 

ஏழிலசகக்குரிய மணங்களொவன = பமௌவல், முல்லல, கடம்பு, 

வஞ்சி, பநய்தல், தொமலர, புன்லன.  

 

இலவகளின்சுலவ = ெொல், ததன், கிைொன், பநய், ஏலம், வொலை, 

மொதுளங்கனி.  

 

இலவகளுக்கிலறவர ்பெயர ்= விசுவொமித்திரன், இயமன், அங்கி, 

சந்திரன், சூரியன், பகௌதமன், கொசிென்.  

 

மந்தவிலசயின் பெயர ்= மந்தரம், கொகுளி.  

 

சமனிலசயின் பெயர ்= மதுரம், துத்தம், மத்திமம் .  

 

வல்லிலசயின் பெயர ்= தொரம், உசச்ம்.  

 

இலசவிகற்ெத்தின் பெயர ்= ஏலன.  

 

குரற்குரிய திறத்தின் பெயர ்= ஆசொன்றிறம்.  

 

இருதுலறயின்வலக = பசந்துலற, பவண்டுலற.  

 

ெண்பணன்ெது = நிலறந்த நரம்புள்ளது.  

 

திறபமன்ெது = குலறந்தநரம்புள்ளது.  

 

யொபைழுமின்னிலசயின் பெயர ்= எைொல்.  

 

இலசக்குைலின் பெயர ்= வொரி, வங்கியம்.  

 

வீலணயின் பெயர ்= கின்னரம், தண்டு.  

 

யொழின் பெயர ்= தந்தி, வீலண, கின்னரம், தகொட்டம், தகொடவதி, 

விவஞ்சி.  

 

மற்றும்யொழின் பெயர ்= கலம், கருவி.  

 

யொை்வலிக்கட்டின் பெயர ்= திவவு.  



 

முறுக்கொணியின் பெயர ்= மொடகம்.  

 

நரம்பின் பெயர ்= தகொல், தந்திரி, குரல்.  

 

ஆதியொைொவது = ஆயிர நரம்புள்ளது.  

 

உள்தளொலசயின் பெயர ்= முரல்வு, நரல்வு, பதளிர,் பஞளிர,் 

விலைவு, நுணுக்கம்.  

 

ெல்லியந்தழுவு ெொடலின் பெயர ்= சங்கீதம்.  

 

ஆடற்தகற்கும் ெொட்டின் பெயர ்= பசந்துலறெ்ெொட்டு.  

 

ெொடற்தகற்கும் ெொட்டின் பெயர ்= பவண்டுலறெ்ெொட்டு.  

 

அகமொரக்்கமொவது = அருலமயிற்ெொடல்.  

 

யொை் நரம்தெொலசயின் பெயர ்= கலித்தல், சும்லம, கம்ெலல, 

அழுங்கல், சிலலத்தல், துலவத்தல், சிலம்ெல், இரங்கல், இமிை்தல், 

விம்மல், இரட்டல், ஏங்கல், கலனத்தல், தைங்கல், கறங்கல், 

அரற்றல், இலசத்தல்.  

 

ஒலியின் பெயர ்= ஓலத, நொதம், கம்ெலல, சும்லம, ஆகுலம், 

புலம்ெல், தகொடலண, அரவம், ஓலச, கரச்ச்லன.  

 

திரட்தடொலசயின் பெயர ்= அலறல், கூெ்பிடல், பதழித்தல், 

உரெ்ெல், பிளிறல்.  

 

நொடகவலக. 

 

கூத்தின் பெயர ்= நடம், நொடகம், நடனம், நட்டம், ெடிதம், 

மண்டிலம், தொண்டவம், ெரதம், நிலலயம், நிருத்தம், ஆடல், தூக்கு, 

ஆலுதல், துணங்கல், அவிநயம், இலலயம், ெொணி, குரலவ.  

 

கூத்தின் விகற்ெத்தின் பெயர ்= கரணம், உெ்பிதம், மலலெ்பு, 

புரியம், பிரமரி, வீரட்டொனம், குனிெ்பு, உள்ளொனம், கடகம், 

இலலயம்.  

 

சிரமஞ் பசய்தலின் பெயர ்= ெருமித்தல்.  

 



சிவனொடலின் பெயர ்= ெொண்டரங்கம், கொெொலம், பகொடுபகொட்டி.  

 

ெதிதனருருத்திர ரொடலின் பெயர ்= = பகொட்டி,குரலவ, குடம், 

குலட, பவறி, மல், தெடு, ெொலவ, கலடயம், ெொண்டரங்கம், 

மரக்கொல்.  

 

மொதயொனொடலின் பெயர ்= அல்லியம், குடம், மல், மரக்கொல்.  

 

திருமகளொடலின் பெயர ்= = ெொலவ.  

 

முருகனொடலின் பெயர ்= பகொட்டி, குலட, துடி.  

 

கொமனொடலின் பெயர ்= தெடு.  

 

அயிரொணியொடலின் பெயர ்= கலடயம்.  

 

துரல்கயொடலின் பெயர ்= மரக்கொல்.  

 

சத்தமொதரொடலின் பெயர ்= துடி.  

 

லகக்தகொத்தொடலின் பெயர ்= குரலவ.  

 

முடக்கிய விருலக ெழுெ்புலட பயொற்றியொடலின் பெயர ்= 

துணங்லக.  

 

தவலனொடலின் பெயர ்= அணங்கு,பவறி,கைங்கு.  

 

ஒத்தறுத்தலின் பெயர ்= வட்டித்தல், தட்டல், வட்டலண.  

 

லகக்குவித்துக்பகொட்டலின் பெயர ்= பகொம்லம.  

 

ஆரத்்துவொய் பகொட்டலின் பெயர ்= ஆவலங்பகொட்டல்.  

 

குந்திநிற்றலின் பெயர ்= = குஞ்சித்தல்.  

 

லககூெ்பி பமய்தகொட்டி நிற்றலின் பெயர ்= குடந்தம்.  

 

கூத்தொடலின் பெயர ்= அகவல், தொண்டல், ஆடுதல், நடித்தல், 

அலசதல், பெயரத்ல், அடுத்தல்.  

 

மற்றுங் கூத்தொடலின் பெயர ்= மொறல். * 



 

தொளபவொத்தின் பெயர ்= = சதி, சீர.்  

 

நொடகம்ஆவது – அத்தொளபவொத்தின்றிறத்துக்கிலயயநடிெ்ெது 

நடம். 

= = = = = = = = =  

 

 = வது மண்டிலவலக. 

 

விற்பறொடுத்தம்பிலனபயய்வொரக்்குரியநொல்வலகநிலலயின் 

பெயர ்= லெசொசம், மண்டிலம், ஆலீடம், பிரத்தியொலீடம்ம்  

 

அவற்றுள் லெசொசநிலலவலக = ஒருகொல்நிலலநின் பறொருகொன் 

முடக்கல் லெசொசநிலல. 

 

மண்டிலநிலலவலக = இருகொலும் ெக்கல் வலளயமண்டி 

லித்ததல மண்டிலநிலல. 

 

ஆலீடநிலலவலக = வலக்கொன் மண்டிலித் திடக்கொன் முந்துறதல 

யொலீடநிலல. 

 

பிரத்தியொலீடநிலலவலக = வலக்கொன் முந்துற் றிடக்கொன் 

மண்டிலித்ததல பிரத்தியொலீட நிலல. 

= = = = = = = = = =  

 

 = வது ெலடவலக. 

 

தெொரின் பெயர ்= யுத்தம், ஆகவம், தும்லெ, சமரம், கலணயம், 

பசரு, சங்கிரொமம், இகல், எதிர,் ஞொட்பு, பூசல், ஆதயொதனம், அடல், 

அமர,் இரணம், மலலதல்.  

 

புறவலக = பவட்சி=ெலகவர ்ெசுக்கவரத்ல், கரந்லத = ெலகவர ்

கவரந்்த தன்னிலர மீட்டல், வஞ்சி=ெலகதமற் பசல்லல், கொஞ்சி = 

வரும்ெலகவர ்முன்பனதி ரூன்றல், பநொசச்ி=தன்னரண் கொத்தல், 

உழிலஞ = ெலகயரண் வலளத்தல், தும்லெ=பெொருதல், 

வொலக=தெொர ்பவல்லல்.  

 

புறெ்புறவலக = வொலக, ெொடொண், பெொதுவியல்.  

 

நொல்வலகெ்ெலடயின் பெயர ்= ததர,் யொலன, குதிலர, கொலொள்.  

 



ததரின் பெயர ்= குயவு, லவயம், பகொடிஞ்சி, சயந்தனம், 

திகிரியந்திரம் = கவரி, அரி, இரதம்.  

 

மற்றுந்ததரின் பெயர ்= கூவிரம். ஆக 

 

ததருருளின் பெயர ்= உருளி, கொல், ஆழி, ெரிதி, உந்தி, திகிரி, 

சில்லி, தநமி.  

 

ததரி னகத்திற் பசறிகதிரின் பெயர ்= ஆர.்  

 

ததரக்் பகொடிஞ்சியின் பெயர ்= கூவிரம்.  

 

ததரப்மொட்டின் பெயர ்= கூம்பு.  

 

ததரம்ுட்டியின் பெயர ்= பிரம்பு.  

 

ததரந்டுவின் பெயர ்= நொெ்ெண், தட்டு.  

 

ததரம்ரசச்ுற்றின் பெயர ்= கிடுகு  

 

ததரெ்்ெலலகெ்ெொவின் பெயர ்= ெொர ் 

 

ததரெ்்ெரெ்பின் பெயர ்= ெொர ் 

 

அசச்ுருவொணியின் பெயர ்= அசச்ு  

 

ெரிபூண்டததரின் பெயர ்= ெொண்டில், கஞ்சிலக, லவயம்  

 

ெண்டியின் பெயர ்= சகடம், ஒழுலக, சொகொடு  

 

ெண்டியுள்ளிருசின் பெயர ்= கந்து  

 

அரசுவொவினிலக்கணம் = நொன்குகொலும் துதிக்லகயுங் தகொசமும் 

வொலும் ஆகியஏழுறுெ்புநிலத்திற்தறொய்வதும், 

ெொலலயுஞ்சங்லகயுபமொத்த பவண்ணிறம்வொய்ந்த 

கொல்நகமுலடயதுமொய், கொலினொலுந் தனதுதுதிக்லகயினொலும் 

சரீரத்தொலும் வொலினொலுங் பகொம்பினொலுக் பகொல்லவல்லதொய் 

ஏழுமுை முயரந்்து ஒன்ெதுமுைநீண்டு ெதின்மூன்றுமுைஞ் 

சுற்றுலடத்தொய் சிறியகண்லணயுஞ் 

பசவந்தபுள்ளிகலளயுமுலடயதொய், முன்புமுற்கூறிய 

வொறுயரந்்துபின்பு தொை்ந்தது அரசியொலனபயன்று 



அறிவுலடதயொரப்சொல்வர ்

 

அரசரக்்குரிய ெரியினிலக்கணம் = பெண்களது மணம் தெொலமிக் 

கமணத்ததொய், வொலைமடலலெ்தெொலச ்

பசவியிலனயுலடயதொய், நொன்குகொலும்பி டருமுகமுமுதுகும் 

முன்புறமும் பவண்ணிறமுலடயதொ பயண்ெத்திரண்டு 

விரலுயரந்்த குதிலரதத்தமக்குரிய குணங்கலளயுலடய 

அரசரக்்குரியது. 

 

ெரியின்கதிவலகெ் பெயர ்= மல்லகதி, வொநரகதி, மயூரகதி, 

வல்லியகதி, விலடக்கதி  

 

கொலொள்வலக 

 

ெலகவரத்மற்பசல்லல் = ஊரொண்லம  

 

ெலகவரிடத்தில்பசய்யும்அரியபசயல் = தெரொண்லம  

 

புறங்பகொடுத்தொரத்மலொயுதம்எறியொலம = தழிஞ்சி  

 

பவற்றிெ்பூவின் பெயர ்= பூலள  

 

பகொள்லளயின் பெயர ்= சூலற, பகொண்டி  

 

வொரலின் பெயர ்= கவரல், பவௌவல், பகொளல்  

 

ெலடயின் பெயர ்= தொலன, ெதொதி, தண்டம், ெதொகினி, வொனி, 

அநிகம், வொகினி, தந்திரம், தசலன, ெகுதி, ெொடி, ெலம்.  

 

மற்றும்ெலடயின் பெயர ்= நிதொனம், ககனம், தளம் . ஆக 

 

ெலடவகுெ்பின் பெயர ்= = ஒட்டு, யூகம், உண்லட, அணி.  

 

ெலடயுறுெ்பின் பெயர ்= = தூசி, கூலை, பநற்றி, லக, அணி.  

 

தெரணியின் பெயர ்= = கூலை.  

 

பகொடிெ்ெலடயின் பெயர ்= = தொர.்  

 

கீைறுத்தலின் பெயர ்= = அலறதெொதல், ெலடமறுத்தல்.  

 



பெொரவலைத்தலின் பெயர ்= = அலறகூவல்.  

 

ததொற்கருவி வலக. 

 

முைவின் பெயர ்= = குளிர.்  

 

குடமுைொவின் பெயர ்= = மண்கலண, முைவம்.  

 

ெடகத்தின் பெயர ்= = ெணவம், திண்டிமம், ஆனகம்.  

 

கடிெ்பின் பெயர ்= = குணில்.  

 

சிறுெலறயின் பெயர ்= = ஆகுளி.  

 

திமிலலயின் பெயர ்= = சல்லரி.  

 

ஒருகட்ெலறயின் பெயர ்= = பமொந்லத.  

 

நிசொளத்தின் பெயர ்= = தண்ணுலம.  

 

ஒருெலறவிகற்ெத்தின் பெயர.் = = பீலி.  

 

ென்றிெ்ெலறயின் பெயர ்= = குடெ்ெலற. . 

 

கரடிெ்ெலறயின் பெயர ்= = தட்லட.  

 

ஒருகட்ெகுவொய்ெ் ெலறயின் பெயர ்= = ெதலல.  

 

.. துந்துபியின் பெயர ்= = சகண்லட, முரசு, ெலண, சகடம், துந்துபி, 

தூரியம்.  

 

.. மற்றுந்ததுந்துபியின் பெயர ்= = தெரி, தகணிதம். ஆக  

 

உவலகெ்ெலறயின் பெயர ்= = தூரியம்.  

 

உடுக்லகயின் பெயர ்= = துடி.  

 

ெம்லெெ்ெலறயின் பெயர ்= = தடொரி.  

 

தம்ெட்டத்தின் பெயர ்= = முரசு, முைவு.  

 

தலலவிரிெலறயின் பெயர ்= = கத்திரி.  



 

மரக்கொற்ெலறயின் பெயர ்= தகொலத.  

 

.ெலவலகெ்ெலறயின் பெயர ்= ெணவம், திண்டிமம், தக்லக, 

இடக்லக, திமிலல, கண்டிலக, கண்லட, குறடு, ெலண, சிந்தூரம், 

ெொண்டிகம், பீலி,கரடிலக, துடிலக, கடுலவ, ஊலம, சகலட, 

கிடுகு.  

 

வொசச்ியெ்பெொதுெ் பெயர ்= தூரியம், உைவம், லவரம், தகொடலண 

, முரசு, பீலி, முருடு, தடொரி, இயம், ெலண.  

 

குலட வலக. 

 

குலடயின் பெயர ்= கவிலக, சத்திரம், பிசச்ம், கவிெ்பு, 

ஆதெத்திரம், பதொங்கல்.  

 

பசங்குலடயின் பெயர ்= மீலய, சிந்தூரம்.  

 

பீலிக்குலடயின் பெயர ்= சுைல். 

 

பீலிக் குஞ்சக் குலடயின் பெயர ்= தலை, பதொங்கல் சமொலம், 

பிசச்ம், குளிரி.  

 

ஆயுதவலக. 

 

வில்லின் பெயர ்= தகொதண் டம்,சிலல, பகொடுமரம், கொரம்ுகம், 

சொெம், துதரொணம், தனு.  

 

மற்றும்வில்லின் பெயர ்= தடி,முனி ,சிந்துவொரம், சரொசனம், தவர,் 

தவணு, சொரங்்கம். ஆக  

 

நொணின் பெயர ்= பூரி, ஆவம், பூட்டு, பதொலட, வடம், நரரி, நரம்பு. 

குணம்.  

 

நொணிபனொலியின் பெயர ்= மருமரொஞ்சம்.  

 

அம்பின் பெயர ்= ெகழி, வொளி, ததொணி, ெொணம், கதிரம், ெல்லம், 

கலண, தகொல், சரம், வண்டு, ெத்திரம், சிலீமுகம், விசிகம்.உடு.  

 

அம்புத்தலலயின் பெயர ்= உடு.  

 



பமொட்டம்பின் பெயர ்= உதண்.  

 

அம்புக்குெ்பியின் பெயர ்= புழுகு.  

 

அம்புக்கட்டின் பெயர ்= புலத.  

 

அம்புக்குலதயின் பெயர ்= ெகழி, புங்கம்.  

 

அம்புத்திரள்கட்டுங்கயிற்றின் பெயர ்= ெற்றொக்லக.  

 

அம்ெறொத்தூணியின் பெயர ்= தூணி, புட்டில்.  

 

மற்றுமம்ெறொத்தூணியின் பெயர ்= ஆவம், ஆவநொழிலக.  

 

குலதயின் பெயர ்= குலல.  

 

அம்பினிறகின் பெயர ்= = உடு  

 

பிண்டிெொலத்தின் பெயர ்= = பீலித்தண்டு, எஃகம்  

 

நொரொசத்தின் பெயர ்= = சலொலக \ 

 

இருெ்புமுள்ளின் பெயர ்= = தொறு  

 

கழுமுள்ளின் பெயர ்= = கழுக்கலட  

 

வொளின் பெயர ்= = நவிர,் ஏதி, நொட்டம், கடுத்தலல, நொந்தகம், வசி, 

கட்கம், வஞ்சம்  

 

மற்றும் வொளின் பெயர ்= = மட்டொயுதம், தூவத்தி .ஆக  

 

கூன்வொளின் பெயர ்= = தகொணம்  

 

சிறுவொளின் பெயர ்= = முசுண்டி  

 

பகொடுவொளின் பெயர ்= = குயம், புள்ளம்  

 

அரிவொளின் பெயர ்= = தமற்கூறிய பெயரக்ள் அரிவொட்குமொகும்.  

 

சுைல்ெலடயின் பெயர ்= = வட்டம், ெொரொவலளயம்  

 

ஈரவ்ொளின் பெயர ்= = தவதினம், கரெத்திரம்.  



 

உலடவொளின் பெயர ்= = சுரிலக, ெத்திரம், குறும்பிடி  

 

லகவொளின் பெயர ்= கண்டம்  

 

கலணயத்தின் பெயர ்= = எழு, ெரிகம்.  

 

சூலத்தின் பெயர ்= = கொளம், நல்வசி, சூலம், கழுமுள், மூவிலல 

தவல், முத்தலலதவல், கழுவு  

 

பூங்கருவியின் பெயர ்= = சன்னகம்  

 

மழுவின் பெயர ்= = ெரசு, கணிசச்ி, நவியம்.  

 

மற்றுமழுவின் பெயர ்= ெொலம், தண்ணம் ஆக  

 

இலலமூக்கரி கத்தியின் பெயர ்= = குளிர,் கணிசச்ி  

 

தகொடொலியின் பெயர ்= குடொரம், நவியம்  

 

ததொட்டியின் பெயர ்= = சரணம், கணிசச்ி, அங்குசம்  

 

மற்றுந்ததொட்டியின் பெயர ்= = தகொணம் ஆக  

 

தவலின் பெயர ்= = உடம்பிடி, எஃகம், அயில், சத்தி, விட்தடறு, 

அரணம், ஞொங்கர ் 

 

வசச்ிரொயுதத்தின் பெயர ்= = வயிரெ்ெலட, சம்ெம், குலிசம், 

அசனிய  

 

மற்றும் வசச்ிரொயுதத்தின் பெயர ்= = சததகொடி ஆக  

 

 தண்டொயுதத்தின் பெயர ்= தடி, கலத, சீர ் 

 

மற்றுந்தண்டொயுதத்தின் பெயர ்= வயிரம், முலள, எறுை், ஆக  

 

கிளிகடிகருவியின் பெயர ்= தைல், தட்லட  

 

குறுந்தடியின் பெயர ்= குணில்.  

 

ஈட்டியின் பெயர ்= இட்டி.  

 



கவணின் பெயர ்= கவலண, ஒடிசில், குணில், குளிர ் 

 

சிறுசவளத்தின் பெயர ்= குந்தம்.  

 

பெருஞ்சவளத்தின் பெயர ்= குந்தம், ததொமரம், பீலி.  

 

சக்கரத்தின் பெயர ்= திகிரி, தநமி, ஆழி, எஃகம், வலள, ெரிதி, 

ஒளிவட்டம், சுதரிசனம் 

 

லகக்கட்டியின் பெயர ்= தகொலத, லகெ்புலட.  

 

லகவிடுெலடயின் பெயர ்= அத்திரம்.  

 

லகவிடொெ்ெலடயின் பெயர ்= சத்திரம்.  

 

சுவரகை்கருவியின் பெயர ்= கன்னம்.  

 

தறிலகக்கும் உளிக்கும் பெயர ்= கணிசச்ி.  

 

லகதவலின் பெயர ்= கெ்ெணம், ததொமரம்.  

 

கயிற்றின் பெயர ்= ெொசம், கசல்ச, நொண், வடம், ெழுலத, தொமம், 

இரசச்ு, தொம்பு  

 

தொமணியின் பெயர ்= கண்ணி, தொம்பு.  

 

வலலக்கயிற்றின் பெயர ்= சொலம்.  

 

அஞ்சனபமழுதுங்கருவியின் பெயர ்= தகொல்.  

 

எழுதுங்கருவியின் பெயர ்= கண்டம், ஊசி, ஆணி.  

 

ஊசியின் பெயர ்= சூசி.  

 

ஊசித்பதொலளயின் பெயர ்= ெொசம், துன்னம்.  

 

நுனியின் பெயர ்= நுதி, நுலன.  

 

முசுண்டியின் பெயர ்= தொலன, ெலட, முற்கரம்.  

 

இருெ்புலக்லகயின் பெயர ்= முசலம்.  

 



சங்கிலியின் பெயர ்= துவக்கு, பதொடர,் இடங்கணி.  

 

ெற்றிரும்பின் பெயர ்= கற்பெொறி, அள், வலி.  

 

கூரல்மயின் பெயர ்= = வயிரம், வள், வசி, லவ,அயில், நிசிதம், 

அள், பூ, ஆர.்  

 

ஆயுதெ்பெொதுெ் பெயர ்= = தொலன, ெலட, ெலடக்கலம், கருவி, 

எஃகு, தவல்.  

 

மற்றும் ஆயுதெ்பெொதுெ் பெயர ்= = துெ்பு, ஏதி, சுதன்மம். ஆக  

 

ெலடயுலறயின் பெயர ்= = தட*து, கருவிெ்புட்டில்.  

 

பசயற்லகவலக. 

 

கவசத்தின் பெயர ்= = ஆசு, தசனம், சடொரி, அரணம், ெொசம், 

கண்டம், ெருமம், கசல்ச, சொலிலக. மொடிலக, கந்தளம், ெொரம், 

தமைகம், கலச, பமய்புகுகருவி, சடொரி.  

 

மற்றுங்கவசத்தின் பெயர ்= = அந்தளம், அெரம், சுரிலக. ஆக  

 

தகடகத்தின் பெயர ்= = தகடகம், வட்டம், தட்டி, கடகம், தவதிலக, 

கடுகு, ெலலக.  

 

மொவட்டணத்தின் பெயர ்= = தட்டியம், ெலலக, தட்டு.  

 

ததொற்ெலலகயின் பெயர ்= = ததொற்ெரம், தட்டு, ததொல்.  

 

யொலனெ்புரலசக்கயிற்றின் பெயர ்= = தூசு, கவடு.  

 

யொலனமுகெடொத்தி பெயர ்= = சூழி, ெடம்.  

 

மற்றும்யொலனமுகெடொத்தின் பெயர ்= = மந்தனம். ஆக  

 

யொலனகட்டுந்தறியின் பெயர ்= = ஆளொனம், பவளில்.  

 

யொலனக்கசல்சயின் பெயர ்= = கண்டம்.  

 

யொலனதமற்றவிசின் பெயர ்= = இலகடம், ெலகொரம்.  

 



மற்றும்யொலனதமற்றவிசின் பெயர ்= = மலண, ெலலக. ஆக  

 

குதிலரக்கலலணயின் பெயர ்= = ெருமம், ெண், ெலட, ெல்லணம், 

ெரம்.  

 

மற்றும்குதிலரக்கலலணயின் பெயர ்= = சூழி. ஆக  

 

குதிலரயங்கவடுயின் பெயர ்= கசச்ம், ெடி.  

 

குதிலரசச்ம்மட்டியின் பெயர ்= மத்திலக, தகொல்.  

 

குதிலரக்கயிற்றின் பெயர ்= வற்கம், வொய்வட்டம், குலச.  

 

குதிலரக்கடிவொளத்தின் பெயர ்= கலியம், மூட்டு, கிரொம், கலினம், 

கறுை்.  

 

கலெ்லெயின் பெயர ்= ெலட, அலம், பதொடுெ்பு, ெலடவொள், 

நொஞ்சில, இலொங்கலி, ஆலம், உழுெலட.  

 

மற்றும்கலெ்லெயின் பெயர ்= கலலன.  

 

தமழியின் பெயர ்= பகொடுநுகம்.  

 

குறுந்தறியின் பெயர ்= தெொதிலக.  

 

தவள்வித்தறியின் பெயர ்= யூெம்.  

 

தூணின் பெயர ்= பெயரத்ொணு, கொல், கம்ெம், தம்ெம், ஆளொனம், 

மதலல, எழு, பவளில், தறி, கந்து.  

 

பதொழுவின் பெயர ்= ததொைம்.  

 

யொலனத் ததொட்டியின் பெயர ்= குடொரி, அங்குசம், ததொட்டி, 

தகொணம், யொலனவணக்கி.  

 

அலடகுரட்டின் பெயர ்= ெட்டலட.  

 

பெருங்குறட்டின் பெயர ்= முருடு  

 

சம்மட்டியின் பெயர ்= கூடம்.  

 



சுட்டுக்தகொலின் பெயர ்= ஆணி.  

 

பகொழுவின் பெயர ்= தகொல்.  

 

ஒண்டியின் பெயர ்= ஊற்றொணி.  

 

ெொலரக்தகொலின் பெயர ்= மீன்குத்தி.  

 

அக்குதரொணிவலக. 

 

ெதொதிபயன்ெது = ஓரியொலனயும், ஓரத்தரும், மூன்றுெரியும், ஐந்து 

கொலொளுங் பகொண்டது. 

 

தசனொமுகபமன்ெது = ெதொதிமூன்றுெங்குபகொண்டது. 

 

குமுதபமன்ெது = தசனொமுகமூன்றுெங்குபகொண்டது. 

 

கணகபமன்ெது = குமுதமூன்றுெங்குபகொண்டது. 

 

வொகினிபயன்ெது = கணகமூன்றுெங்குபகொண்டது. 

 

பிரளயபமன்ெது = வொகினிமூன்றுெங்குபகொண்டது. 

 

சமுத்திரபமன்ெது = பிரளய மூன்று ெங்குபகொண்டது சமுத்திரம். 

 

சங்கபமன்ெது = சமுத்திரமூன்றுெங்குபகொண்டது. 

 

அநீகபமன்ெது = சங்கமூன்றுெங்குபகொண்டது. 

 

அக்குதரொணிபயன்ெது = அநீகம்மூன்றுெங்குபகொண்டது. 

 

பவள்ளவலக. 

 

அக்குதரொணி எட்டுெ்ெங்குபகொண்டது = ஏகம். 

 

ஏகம் எட்டுெ்ெங்குபகொண்டது = தகொடி. 

 

தகொடிஎட்டுெ்ெங்குபகொண்டது = சங்கம். 

 

சங்கம்எட்டுெ்ெங்குபகொண்டது = விந்தம். 

 

விந்தம்எட்டுெ்ெங்குபகொண்டது = குமுதம். 



 

குமுதம்எட்டுெ்ெங்குபகொண்டது = ெதுமம். 

 

ெதுமம்எட்டுெ்ெங்குபகொண்டது = நொடு. 

 

நொடுஎட்டுெ்ெங்குபகொண்டது = சமுத்திரம். 

 

சமுத்திரம்எட்டுெ்ெங்குபகொண்டது = பவள்ளம். 

 

இல்லணிவலக. 

 

கருமபூமியியல் = கருமபூமியொவது = உைவு, பதொழில், வலரவு, 

வொணிகம், விசல்ச, சிற்ெம் என அறுவலகெ்ெடுந் பதொழிற் 

ெொகுெொட்டிலன யுலடயது. 

 

தெொகபூமியியல் = தெொகபூமியொவது = ெதினொறுவயதுலடய 

குமரனும், ென்னிரண்டுவயதுலடய குமரியுமொய், 

தம்முபளொத்தமரபும் தம்முபளொத்த அன்புமுலடயவரொகிய 

தலலவனும் தலலவியும் கற்ெகம்தெொலச ்பசல்வம் வந்து 

வொய்ெ்ெத்தொம் பசய்ததவங்கொறும் அெ்பூமியில் இன்ெ நுகரவ்து. 

 

ஆசிரிரக்ூற்று = = அந்தணரக்்குரிய தவதத்திற்கூறிய பிரம 

முதலிய எட்டு வலகக்குட்ெட்ட கல்யொணத்தில் 

ஒருவலகமணமுலடயவரொய் அவரக்ள் வொழும் 

இல்வொை்க்லகக்குரிய பெொருள்களுள் முன்பு பசொல்லொ 

பதொழிந்தலவகலள இங்தக கூறுவன். 

 

கட்டிலின் பெயர ்= = ெொரி,மஞ்சம், ெரியங்கம், ெொண்டில்.  

 

விசியின் பெயர ்= = அரி.  

 

பீடத்தின் பெயர ்= = பீடிலக, தவிசு, விட்டரம்.  

 

சிங்கொதனத்தின் பெயர ்= = ெத்திரொதனம்.  

 

உரலின் பெயர ்= = கலற, உலூகலம், திட்லட.  

 

உலக்லகயின் பெயர ்= = முசலம், தடி, உதரொங்கல்.  

 

உறியின் பெயர ்= = சிமிலி, தூக்கு, சிக்கம், சிதர.்  

 



ஊஞ்சலின் பெயர ்= = ஊசல், தூரி.  

 

ஏணியின் பெயர ்= = இலறலவ, கடலவ.  

 

கண்தணணியின் பெயர ்= = மொல்பு.  

 

, அளலவயின் பெயர ்= = கசச்ம், கடன்.  

 

மரக்கொலின் பெயர ்= = அம்ெணம், தூம்பு, கொல்.  

 

தூக்குக்தகொலின் பெயர ்= = நிலற, கட்டலள, வொணிகன், 

நிறுெ்ெொன், துலல, தகொல்.  

 

பகொத்தளிெ்ெொயின் பெயர ்= = ஆலர.  

 

புற்ெொயின் பெயர ்= = சொெ்லெ.  

 

பிரெ்ெம்ெொயின் பெயர ்= = சொதி.  

 

ததொற்ெொயின் பெயர ்= = சருமம்.  

 

தடுக்கின் பெயர ்= = தவிசு.  

 

குைொயின் பெயர ்= = தண்டு.  

 

பூந்தட்டின் பெயர ்= = பீடிலக, ெடலிலக, தகொடிகம்.  

 

விளக்குத்தண்டின் பெயர ்= = பகௌசிகம், மல்லிலக, கம்ெம், 

மத்திலக, தீெம்.  

 

முறத்தின் பெயர ்= = சின்னம், தட்டு, தசட்லட முசச்ில்.  

 

சுளகின் பெயர ்= = சூரெ்்ெம்.  

 

புட்டிலின் பெயர ்= = இலறலவ.  

 

கூலடயின் பெயர ்= வட்டிலக.  

 

துலடெ்ெத்தின் பெயர ்= தசொதனி, மொறு, அலகு, வொருதகொல்.  

 

நொழியின் பெயர ்= வட்டி,குஞ்சம், ெடி.  

 



தயிரக்லடதறியின் பெயர ்= பவளில்.  

 

தயிரக்்தகொலின் பெயர ்= மத்து.  

 

கொரொம் பியின் பெயர ்= அம்பி.  

 

நீரெ்்ெத்தலின் பெயர ்= அம்ெணம்.  

 

கரண்டியின் பெயர ்= கரண்டம்.  

 

அம்மியின் பெயர ்= அலரசிலல.  

 

அம்மிக்கல்லின் பெயர ்= குைவி.  

 

சொலணயின் பெயர ்= சிலொவட்டம்.  

 

சந்தனமலரகல்லின் பெயர ்= சொணம், சிலொவட்டம்.  

 

நொடொவின் பெயர ்= நூனொழி.  

 

இலறகூலடயின் பெயர ்= இடொர.்  

 

சும்மொட்டின் பெயர ்= சுமடு,சுடு,சுலமயலட.  

 

தெரொலவட்டத்தின் பெயர ்= உக்கம், தொலவிருந்தம்.  

 

 மற்றும்தெரொலவட்டத்தின் பெயர ்= கொல்பசய்வட்டம். ஆக  

 

சிற்றொலவட்டத்தின் பெயர ்= சிவிறி.  

 

சொந்தொற்றின் பெயர ்= பீலி.  

 

சீெ்பின் பெயர ்= சிக்கம், மயிரவ்ொரி, கங்கம்.  

 

திரிலகயின் பெயர ்= வட்டம், ெந்து, தட்டு.  

 

ெந்தின் பெயர ்= கந்துகம்.  

 

அம்மொலனயின் பெயர ்= அம்மலன.  

 

மகளிரவ்ிலளயொட்டுக்கலத்தின் பெயர ்= ஓலர.  

 



கூத்தரக்ருவியின்* பெயர ்= கலெ்லெ.  

 

நீரச்ிதறும்துருத்தியின் பெயர ்= சிவிறி.  

 

பசருெ்பின் பெயர ்= பதொடுததொல், கைல்  

 

மிதியடியின் பெயர ்= ெொதுலக, ெொவல்.  

 

மிதியடியின்தமலிட்டபகொட்லடயின் பெயர ்= குலட, கல்லல.  

 

உலலத்துருத்தியின் பெயர ்= உதி, அத்திரி, சிலவ.  

 

பகொல்லுலலமூக்கின் பெயர ்= குருகு, சிலவ.  

 

சுண்ணசச்ொந்தின் பெயர ்= சுலத, களெம்.  

 

பநருெ்புறுவிறகின் பெயர ்= பஞகிழி, பகொள்ளி.  

 

விறகின் பெயர ்= இந்தனம், கொட்டம், துவர.்  

 

ஓமவிறகின் பெயர ்= சமிலத.  

 

அரிவொண்மலணயின் பெயர ்= புள்ளம், கூரவ்ொயிரும்பு.  

 

சுக்கின் பெயர ்= நொகரம், சுண்டி.  

 

மிளகின் பெயர ்= திரங்கல், கலிலன, தகொளகம், மிரியல், கொயம், 

மரீசம், கறி.  

 

மஞ்சளின் பெயர ்= நிசி, அரிசனம், பீதம், கொஞ்சனி, அரித்திரம்  

 

அரிசியின் பெயர ்= அரி, வீயம், தண்டுலம்.  

 

தவிட்டின் பெயர ்= முட்லட, முலட, பெொதி.  

 

பெருங்கொயத்தின் பெயர ்= இங்கு.  

 

குங்குலியத்தின் பெயர ்= குக்கில்.  

 

, கடுகின் பெயர ்= ஐயவி.  

 

உெ்பின் பெயர ்= இலவணம்.  



 

ெருெ்பின் பெயர ்= முதிலக, முற்கம்.  

 

அரக்கின் பெயர ்= அரத்தம், துெ்பு.  

 

பசத்லதயின் பெயர ்= கொடு, துரொல், மயல்.  

 

ெொலடயின் பெயர ்= பவள்ளில், ஆசந்தி.  

 

தொழியின் பெயர ்= அகளம், சொடி, ெதலல, தளம்.  

 

நீரச்ச்ொலின் பெயர ்= நிலற, வட்டம், இடங்கர.்  

 

பகொெ்ெலரயின் பெயர ்= பகொெ்ெரி, கடரொம், தசும்பு.  

 

குடத்தின் பெயர ்= கடம், இடங்கர,் தொழி, இறங்கர,் குணம், 

இரும்லெ, கும்ெம், குடங்கர,் குடந்தம், கலசம், இடக்கர.்  

 

மிடொவின் பெயர ்= கரீரம், குழிசி, முலக, தடொ.  

 

ெொலனயின் பெயர ்= குண்டம், மிடொ, குழிசி.  

 

தயிரக்லடதொழியின் பெயர ்= குடொர,் மந்தினி.  

 

கரகத்தின் பெயர ்= கரக்்கரி, சிரகம், கன்னல்.  

 

மட்கலத்தின் பெயர ்= கடிலஞ, ெொத்திரம்.  

 

தகழியின் பெயர ்= இடிஞ்சில், ெொண்டில்.  

 

குடுலவயின் பெயர ்= குண்டம்.  

 

சட்டியின் பெயர ்= விசலள.  

 

அகலின் பெயர ்= சரொவம், சுத்திலக, இடிஞ்சி.  

 

பகொள்கலத்தின் பெயர ்= இடுங்கலம், ெொண்டம்.  

 

பவற்றிலலயின் பெயர ்= நொகவல்லி, தொம்பூலம்.  

 

ெொக்கின் பெயர ்= தகொலம், துவரக்்கொய், ெொகு.  

 



சுண்ணொம்பின் பெயர ்= சுண்ணம், நீறு.  

 

திருநீற்றின் பெயர ்= பூதி, ஓமெ்பெொடி, விபூதி கொெ்பு, 

புண்ணியசொந்தம், பவண்டொது.  

 

சொணியின் பெயர ்= புண்ணியசொந்தம், சொணொகம்.  

 

சொம்ெலின் பெயர ்= அடலல, பவண்ெலி.  

 

பெட்டியின் பெயர ்= மஞ்சிகம்.  

 

தெலையின் பெயர ்= மஞ்சிலக.  

 

அணிகலசப்செ்பின் பெயர ்= கண்டிலக, பீடிலக, கொண்டம், 

கடிெ்ெம், தகொடிகம்.  

 

அநுதெொகவலக முற்றிற்று. 

= = = = = = = = = = = = 

பிங்கலநிகண்டு = பெயரெ்்பிரிவு 

ஏைொவது = ெண்பிற்பசயலிற்ெகுதிவலக. 

உள்ள நல்வலக. 

 

குணத்தின் பெயர ்= மொலல, பெற்றி, மரபு, கிைலம, ெொல், விதி, 

ெொன்லம, இயல்பு, தகவு, தகுதி, தலகலம, தன்லம, ெரிசு, ெடி, 

முலற, ெண்பு, நிலல, வண்லம, நீர,் சொல்பு, பகொள்லக.  

 

உயரவ்ின் பெயர ்= உவெ்பு, புலர, தசண், உன்னதம், துங்கம், 

நிவெ்பு, தமடு, நீள், வரி, பிறங்கல், ஏந்தல், ஒழுகல், தெொகல், 

ஓசச்ல், ஓங்கல், வொரத்ல், உலற.  

 

வலியின் பெயர ்= முரண், மறம், முன்பு, தநொன்லம, உரம், ெொழி, 

ஊக்கம், மதுலக, முடலல, உம்ெல், மூரி, ததொற்றம், மிடல், மள்ளம், 

கூளி, ஈடு, திறம், எழில், எறுை், திண்லம, வயம், விறல், லமந்து, 

துெ்பு, மீளி, அடல், தொ, ஆண்லம, ஆற்றல், தகொள், இகல், 

பமொய்ம்பு, மதன், கலி.  

 

மொட்சிலமயின் பெயர ்= மொணல், மொண், சொல்பு, மதன், ஆன்றல், 

வொய்த்தல்.  



 

பகொழுலமயின் பெயர ்= பசழுலம, வளலம, பகொழுெ்பு.  

 

குளிரின் பெயர ்= நளி, ெனி, சீதம், தண், சீதளம், நளிர.்  

 

பசவ்விதின் பெயர ்= பசவ்லவ, பசெ்ெம், பசம்லம, பசவ்வன்.  

 

அறிவின் பெயர ்= உணரவ்ு, கொட்சி, உரன், தமலத, பதளிவு, புலன், 

பதருட்சி, தெொதம், புத்தி, ஞொனம்.  

 

பவற்றியின் பெயர ்= வலன், பகொற்றம், வொலக, முல்லல, சயம், 

ஆடு, புகல், ெடினம், விசயம், பவற்றம், பவன்றி.  

 

பசல்வத்தின் பெயர ்= சீர,் பவறுக்லக, விெவம், திரு, மொ, ஆக்கம், 

வொை்க்லக, பெொறி.  

 

ெற்றின் பெயர ்= ெரிவு, ஆரவ்ம், ஈரம்.  

 

அன்பின் பெயர ்= அளி, நொர,் சங்கம், தநயம்.  

 

மற்றுமன்பின் பெயர ்= ெொசம். ஆக  

 

அருளின் பெயர ்= தகவு, கருலண, இரக்கம், தயவு, கிருலெ, 

அெயம்.  

 

மனத்தின் பெயர ்= முன்னம், அகம், உள்ளம், உன்னம், இதயம், 

பநஞ்சு, உள்.  

 

குறிெ்பின் பெயர ்= சிந்லத, நிலனவு, பதளிவு, தியொனம், 

இங்கிதம், கருத்து, எண்ணம்.  

 

மற்றுங்குறிெ்பின் பெயர ்= நொட்டியம். ஆக  

 

குறித்தலின் பெயர ்= கண்ணல், நுதலல், கொணல், புகறல், 

எண்ணல், தெணல், கருதல், சுட்டல், உன்னல்.  

 

வலரயறுத்தலின் பெயர ்= குணித்தல், கணித்தல், குறித்தல், 

மதித்தல்.  

 

ததடலின் பெயர ்= நொடல், தநடல்.  

 



மற்றுந்ததடலின் பெயர ்= கூடல், லகயரிக்பகொளல். ஆக  

 

நிலனத்தலின் பெயர ்= உன்னல், ெடரத்ல், ஊைத்தல், கருதல், 

முன்னல், அறிதல், வலித்தல், சிந்தித்தல், எண்ணல்.  

 

ஏமொெ்பின் பெயர ்= பசம்மொெ்பு.  

 

இறுமொெ்பின் பெயர ்= ஏக்கழுத்தம்.  

 

களிெ்பின் பெயர ்= மதரெ்்பு, மதரல்வ, மதம், தருக்கு, ஏமம், 

பெருமிதம், பசருக்கு.  

 

இன்ெத்தின் பெயர ்= நலக, ஏமம், நயம், மகிை்சச்ி, சுகம், கடி, 

பதொய்யல்.  

 

தெரின்ெத்தின் பெயர ்= அகமலரச்ச்ி, ஆநந்தம்.  

 

சுகத்தின் பெயர ்= சந்தம், தருமம், அைகு, மகிை்வு.  

 

பதளிவின் பெயர ்= பதருள், மொனவு, உணரவ்ு, ததறல், ததற்றம், 

துணிவு.  

 

நயத்தின் பெயர ்= நறுலம, விழுெ்ெம், நன்னர.்  

 

நன்லமயின் பெயர ்= உறுதி, யொணர,் ஒண்லம, உத்தமம், நன்றி, 

தசடு, நன்று.  

 

பெொறுத்தலின் பெயர ்= சமித்தல், தநொன்றல், கமித்தல்  

 

முயற்சியின் பெயர ்= ஊக்கம், இயற்றி, ஆள்விலன, உஞற்று, 

தொள், துெ்பு.  

 

உற்சொகத்தின் பெயர ்= உஞற்று, தொள் விலன, துெ்பு, ஊக்கம்.  

 

இலொெத்தின் பெயர ்= ெலன், ஊதியம், ெயன், ஆக்கம், தெறு, 

ெலித்தல்.  

 

ஒற்றுலமயின் பெயர ்= ஒருலம, குறிெ்பு.  

 

துலணயின் பெயர ்= இலண, துெ்பு, சகொயம். புகல்.  

 



தவத்தின் பெயர ்= தநொன்பு.  

 

மற்றும்தவத்தின் பெயர ்= உவ்வு. ஆக  

 

நல்விலனயின் பெயர ்= தொனம், அறம், தருமம், சீலம், அருள், 

மங்கலம், சுெம், சுகிரத்ம், புண்ணியம், ெொக்கியம்.  

 

அருசச்லனயின் பெயர ்= ஆரொதலன, வழிெொடு.  

 

பூலசயின் பெயர ்= பூசலன.  

 

யொகத்தின் பெயர ்= சித்து, தவள்வி, கிருது.  

 

பவறுெ்பின் பெயர ்= ஒல்லொலம, தவண்டொலம, முனிவு, ஒறுத்தல், 

உவரத்்தல்.  

 

துறவின் பெயர ்= துறத்தல், நிவிரத்்தி.  

 

உறவின் பெயர ்= உறவி, விருெ்ெம். 

 

நொணத்தின் பெயர ்= பவட்கம், இலசல்ச, பவள்கல், சமை்த்தல், 

வட்கல், இருலள, மொனம், உட்கு.  

 

பசல்வெ்ெகுதியின் பெயர ்= மல், தடம், வளம், வொரி.  

 

நிலலதெற்றின் பெயர ்= துஞ்சல், மன்னல், திதி.  

 

மற்றும் நிலலதெற்றின் பெயர ்= திறம், ஏணம், தொணு. ஆக  

 

பமய்யின் பெயர ்= சொதம், வொய்லம, சத்தியம், உண்லம, நீதி, 

நிலலலம, நியொயம், நிசச்யம், வொய், திடம், ஆலண, மன்றம், 

சரதம், தவளொண்லம, ெட்டொங்கு.  

 

பிலைெ்பின் பெயர ்= இழுக்கம், வழுக்கு, தெ்ெல், உஞற்று, 

ெலணத்தல்.  

 

ஆதலின் பெயர ்= நந்துதல்.  

 

ஏவலின் பெயர ்= ஆலண.  

 

ஒற்றின் பெயர ்= தவய்.  



 

பசய்தியின் பெயர ்= பசயல், பசய்லக, பசய்தல்.  

 

ஒழுக்கத்தின் பெயர ்= சரிலய, ஆசொரம், நலட, இயல்பு.  

 

நீதியின் பெயர ்= பநறி, நியொயம், தருமம்.  

 

மற்றும்நீதியின் பெயர ்= விதி, நிைல்.  

 

உள்ளின் பெயர ்= அகணி, அகடு, அகம், தகொட்லட.  

 

சூை்சச்ியின் பெயர ்= உசொ, ததரச்ச்ி, விசொரம், யொெ்பு, எண்ணம் 

மந்திரம், நூல்.  

 

மற்றுஞ்சூை்சச்ியின் பெயர ்= ஆய்தல், ததரத்ல்.  

 

உண்டொதலின் பெயர ்= விலளதல், பூத்தல், ெடுதல்.  

 

ததொற்றுதலின் பெயர ்= பிறெ்பித்தல், ெலடத்தல், நொறல், 

பவளிெ்ெடல், ததொற்றல், உருத்தல்.  

 

கொத்தலின் பெயர ்= நிலலபெறுத்தல், புரத்தல், அளித்தல், கொெ்பு, 

தநொக்கல், திதி.  

 

ெொதுகொத்தலின் பெயர ்= தெொற்றல்,ஓம்ெல், தநொக்கல்.  

 

கொவலின் பெயர ்= சிலற, அரண், தசமம், பசயல், கொெ்பு, தவலி, 

கடி, தட்டி, கட்டு, தட்டு.  

 

பகொள்லகயின் பெயர ்= பதவ்வு, வலரதல், ததரத்ல்,ஏற்றல்.  

 

தமற்தகொளின் பெயர ்= பூட்லக.  

 

உய்தலின் பெயர ்= ஆற்றுதல், வலிதல்.  

 

தூய்லமபசய்தலின் பெயர ்= உவளித்தல்.  

 

உடன்ெொட்டின் பெயர ்= வலித்தல், ஒட்டல், தநரத்ல், இலசதல்.  

 

விதிமுலறயின் பெயர ்= நியமம்.  

 



குற்றலின் பெயர ்= நவித்தல், துெ்ெல், துற்றல்.  

 

அவியலின் பெயர ்= அலவத்தல், அவித்தல்.  

 

ஒட்டுதலின் பெயர ்= அணவல்.  

 

பநரிதலின் பெயர ்= பதள்ளுதல்.  

 

பதளிதலின் பெயர ்= ததறுதல்.  

 

தகளொபவன்றலின் பெயர ்= தவளொ.  

 

தவிரத்லின் பெயர ்= வொளொ.  

 

ததற்றத்தின் பெயர ்= மன்ற, ததறு.  

 

ஆபமன்னும் பெயர ்= அன்பறனல், இன்பறனல்.  

 

சரண்புகலின் பெயர ்= மலற, புகல்.  

 

எண்ணலின் பெயர ்= கரணம், கணிதம், கணக்கு.  

 

நிமித்தத்தின் பெயர ்= தசொதனம், தசொதிடம்.  

 

உடனிகை்வின் பெயர ்= ஒடு.  

 

பெயரின் பெயர ்= அபிதொனம், ஆக்குவயம், நொமம்.  

 

ஆதொரநிலலயின் பெயர ்= கந்து, ஆலம்ெம், ஆலம்ெனம், 

தஞ்சம்,தூவு. 

 

தெரறிவின் பெயர ்= முதுக்குலறவு, முகரிலம.  

 

உள்ளதுசிறத்தலின் பெயர ்= கூரெ்்பு, களிெ்பு.  

 

உள்ளத்தின்தீயவலக. 

 

தீவிலனயின் பெயர ்= ெவம், ெொவம், ெொதகம்.  

 

தொை்வின் பெயர ்= சொய்ெ்பு, இழிவு, தண்லம, தஞ்சம்.  

 

கூம்புதலின் பெயர ்= சொம்புதல், ஒடுங்குதல்.  



 

அசச்த்தின் பெயர ்= உரும், உருவு உட்கு, ெனிெ்பு, பவருவு, புலம்பு, 

பவறி, ெயம், பிறெ்பு, பகொன், தெம், நொம், பவறுெ்பு, சூர,் பீர,் பவடி, 

கவலல, அடுெ்பு, கலக்கம்.  

 

குலலதலின் பெயர ்= ஓடல்,பவய்துறல், உலமர,ல் ததங்கல், கூசல், 

திட்கல், குலலயல், துணுக்பகனல், பவள்கல், துண்பணனல், 

பதருமரல், அளுக்கல், பஞொள்கல்.  

 

நடுக்கத்தின் பெயர ்= விதிரெ்்பு, ெனிெ்பு, விதலல, கம்ெம், 

அதிரெ்்பு, பெொதிரெ்்பு, விதெ்பு.  

 

கலக்கத்தின் பெயர ்= கதனம், துரிதம், பிரமம்.  

 

மற்றுங்கலக்கத்தின் பெயர ்= பவறி. ஆக  

 

எளிலமயின் பெயர ்= எண்லம, ெரிெவம், இழிதகவு.  

 

மற்றுபமளிலமயின் பெயர ்= தண்லம. ஆக  

 

தெலதலமயின் பெயர ்= மடலம, பவறி. மருட்சி.  

 

மொசின் பெயர ்= கசடு, மலினம், கலற, அழுக்கு, மலம், களங்கம்.  

 

குற்றத்தின் பெயர ்= கொசு, தவறு, கலற, களங்கம், மொசு, வலச, 

மறு, வடு, ஆசு, புகர,் அரில், கலள, ஏசு, ெழி, தெொக்கு, ஏதம், நலற, 

வண்டு, கடலவ, நலவ, மிலற, பிலை, விடல், கரில், ததொம், தெ்பு, 

துகள், புலர, தகொது பசயிர,் லம.  

 

மற்றுங்குற்றத்தின் பெயர ்= இழுக்கு, தசொரவ்ு, புன்லம, இகை்சச்ி, 

வழுக்கு, கீை், மறவி, பெொல்லொங்கு, பெொசச்ொெ்பு.  

 

பவம்லமயின் பெயர ்= உருமம், கருமம், உருெ்ெம், பவெ்ெம், 

அைனம், தகொரம், அைல்.  

 

ததொல்வியின் பெயர ்= நிலலயழிவு, ஓட்டம், பின்னிடல், ததொல்வு 

பதொலலதல், ததொற்றல், அஞ்சல்.  

 

பகொடுலமயின் பெயர ்= கடுலம, தகொடலண, சண்டம், கடினம், 

கூரம்.  

 



மற்றுங்பகொடுலமயின் பெயர ்= உக்கிரம், தகொரம், உலறெ்பு, பூதி, 

வக்கிரம், வஞ்சம், சடம், கரில். ஆக  

 

மறெ்பின் பெயர ்= வழுக்கு, மறவி, அயரெ்்பு, இவறல், மறல்.  

 

வறுலமயின் பெயர ்= மிலச, குலற, மிடி, தரித்திரம், ஒற்கம், 

இலம்ெொடு, இலொலம, நல்குரவு.  

 

மற்றும்வறுலமயின் பெயர ்= மறல், இன்லம, நிரெ்பு. ஆக  

 

ெலகயின் பெயர ்= முலன, முரண், உறை்வு, தூவு, ெடி, பதவ்,துெ்பு. 

 

மற்றும்ெலகயின் பெயர ்= இகல், பசறல். ஆக  

 

பவகுளியின் பெயர ்= கறுவம், தகொெம், கலொம், மறம், குதரொதம், 

தவரம். 

 

சினத்தின் பெயர ்= முனிவு, பசயிர,் சீற்றம், வியரெ்்பு.  

 

சினக்குறிெ்பின் பெயர ்= கறுெ்பு, பசவெ்பு, கஞறல், கன்றல், 

வியரெ்்பு, பவதிரெ்்பு, புழுங்கல் ,பகொதித்தல், பவய்துறல், 

புலகதல், வயிரம்.  

 

தணியொக்தகொெத்தின் பெயர ்= தகொம்ெல், பகொந்தல், கனிதல், 

பவம்ெல், பவதும்ெல்.  

 

பெருஞ்சினத்தின் பெயர ்= உடற்றல், சீறல், உருத்தல், கொய்தல், 

முலனதல், விலடத்தல், லெத்தல்.  

 

தணியொமுனிவின் பெயர ்= சலம், வயிரம், பசற்றம்.  

 

இகை்தலின் பெயர ்= எள்ளல், நகுதல், நிந்லத,  

 

வருத்தத்தின் பெயர ்= உயவு, அனுக்கம், கவற்சி, உயங்கல், 

அயரவ்ு, கசிவு, ஆகுலம், அணங்கு, வயொ, அழுங்கல்.  

 

குணமின்லமயின் பெயர ்= சீரணம், சிதம்பு, சீத்லத, பசடி.  

 

துக்கத்தின் பெயர ்= அல்லல், பீலட, அரந்லத, தகொட்டொலல, 

பசல்லல், கலக்கம், சிறுலம, உறுகண், கவ்லவ, மம்மர,் விழுமம், 

கவலல, எவ்வம், இன்னல், இடும்லெ, இடுக்கண், ெடர,் சூர,் 



லெதல், ெருவரல், ெைங்கண், இடர,் அஞர,் ஏதம், யொதலன, 

இட்டளம், கலக்கம், புன்கண், ெனி, தநொய், கம்ெலல, அலக்கண், 

பவய்துறல், அழுங்கல், பீலை, அலமரல், நடலல, உறுவல், 

பவறுெ்பு, கிதலசம், துயர ்துனி, துன்ெம்.  

 

மற்றுந்துக்கத்தின் பெயர ்= துரிசு, அல்லகண்டம், துரொல், சிலுகு, 

அலந்தலல.  

 

சந்ததகத்தின் பெயர ்= அனுமொனம், சங்லக.  

 

மற்றுஞ்சந்ததகத்தின் பெயர ்= ஐயுறல், கடுத்தல். ஆக  

 

மயக்கத்தின் பெயர ்= களிெ்பு, மறம், கழுமல், பிறெ்பு, மொல், மறல், 

லமயல், மொன்றல், இருள், லமந்து, ஏமம், இளலம, மருள், மயரவ்ு.  

 

 மற்றுமயக்கத்தின் பெயர ்= தமொகம், உணரொலம, 

உன்மத்தம்,களன். ஆக 

 

தீதின் பெயர ்= தீங்கு, தகொள், ஊறு.  

 

மற்றுந்தீதின் பெயர ்= மொயம், அந்தரம். ஆக  

 

பெொய்யின் பெயர ்= ெடிறு, மிசல்ச, பெட்டு, ெழுது, வழுது, 

தத்திகொரம், மொயம், பெொக்கம், பிசி, நடலல.  

 

பெொறொலமயின் பெயர ்= தநொனொலம, வக்கிரம், அழுக்கொறு, 

அவ்வியம், கூரம்.  

 

 தசொம்ெலின் பெயர ்= தூங்கல், அலசதல், அலலசுதல்.  

 

 மற்றுஞ்தசொம்ெலின் பெயர ்= சடம், மடி, தள்ளொவொரம் ஆக  

 

 வஞ்சலனயின் பெயர ்= கூடம், புள்ளுவம், குத்திரம், கஞ்சம், 

மொலய, பதொடு, ெட்டிலம.  

 

 தவறுெொட்டின் பெயர ்= வீற்று, விகிரத்ம், விகடம், விரூெம், 

தவற்றுலம விெரீதம்  

 

 மற்றும்தவறுெொட்டின் பெயர ்= திரிபு, விள்ளல். ஆக  

 

 தளரவ்ின் பெயர ்= எளிலம = உலடதல், இட்டளம்.  



 

 தனிலமயின் பெயர ்= தகவலம், புலம்பு  

 

 ெொவத்தின் பெயர ்= தீவிலன, மறம், பசடி, அகம், துரிதம், கலுடம்  

 

 விருெ்ெத்தின் பெயர ்= மொதர ்கொதல், வயொவு தவட்லக, ஆதரவு, 

ஆலச, அவொ, ஆரவ்ம், நசச்ு, நலச, விலைவு, நயெ்பு, கொமம், 

இசல்ச, பெட்பு, தமொகம், ஏட்லட, பவெ்ெம், ெற்று, விழுெ்ெம், 

வீை்தல், இவரத்ல், கவரத்ல், தவண்டல், தெணல், தவட்டல், தொை்தல், 

பவஃகல்  

 

தவட்லகெ்பெருக்கத்தின் பெயர ்= தவணவொ  

 

 தநொயின் பெயர ்= மடங்கல், பிணி, மடி, மொரி, லெயுள், அணங்கு, 

வியொதி, அவலம், நீைல், உறுகண், புன்கண், உதரொகம், சூர.்  

 

 மற்றுதநொயின் பெயர ்= சிறுலம குத்து ஆக  

 

 தவதலனதநொயின் பெயர ்= ஈதி வொலத  

 

 கொமதநொயின் பெயர ்= விரகம், மதனம், கொமக்கவலல  

 

 களவின் பெயர ்= கரெ்பு, கட்டல், ெட்டிலம, தசொரவ்ு, கயவு, ெடிறு, 

கரவடம்.  

 

 ெயனின்லமயின் பெயர ்= வறிது, பகொன், விைல், விதொ, 

அல்லலவ.  

 

 மரணத்தின் பெயர ்= முஞ்சல், துவன்றல், முடிதல், விளிதல், 

துஞ்சல், தவறல், இறெ்பு, பெொன்றல், வீய்வு, உலெ்பு, வீடல், 

மொய்தல், மொண்டல், மரித்தல், சொவு  

 

 மற்றுமரணத்தின் பெயர ்= =இல்பலனல் ஆக  

 

 சொய்தலின் பெயர ்= இரிதல், பநரிதல், இலடதல், உலடதல், 

சரிதல்.  

 

பிணக்கின் பெயர ்= அரில், மறல், அெரம், துவக்கு.  

 

முறிதலின் பெயர ்= ஒடிதல், ஒசிதல், பஞமிரத்ல், இடிதல், முரிதல், 

இறுதல்.  



 

தகட்டின் பெயர ்= வழுவு, சிலதவு, மங்குதல், தசதம், அழிவு, 

சிந்துதல், நந்துதல், முரிதல், இறுதல், சுதம், மடி, ஒருங்கல்.  

 

பகொலலயின் பெயர ்= தகொள், அணங்கு, தவட்டம்.  

 

பவளிற்றின் பெயர ்= பவண்லம, தண்லம.  

 

புன்லமயின் பெயர ்= நவிரம்.  

 

இரங்குதலின் பெயர ்= இலனதல், எற்றித்தல்.  

 

அருவருெ்பின் பெயர ்= வொலொலம, சூதகம், ெயிரெ்்பு.  

 

ஒழிதலின் பெயர ்= ஓவு, மன்.  

 

மற்றும்ஒழிதலின் பெயர ்= ஏலன. ஆக  

 

கலங்குதலின் பெயர ்= கதுவு, கலுை்தல், மலங்குதல்.  

 

குலுங்குதலின் பெயர ்= குலலதல், நடுங்குதல்.  

 

வொட்டத்தின் பெயர ்= ததம்ெல், குலைதல், அனுங்கல், முளி, 

வொடல், தளரத்ல்.  

 

குலைதலின் பெயர ்= சுலனதல், கலளதல்.  

 

மொறுெொட்டின் பெயர ்= பதற்று.  

 

நிலலயின்லமயின் பெயர ்= வம்பு  

 

 தமன்லமயின் பெயர ்= கயவு, சொயல், பஞள்ளல்.  

 

மனக்தகொட்டத்தின் பெயர ்= அழுக்கொறு, மனத்தழுக்கு, அவ்வியம்.  

 

பமய்வலக. 

 

ெருலமயின் பெயர ்= ெரூஉ, பீனம், தடித்தல்.  

 

இலளெ்பின் பெயர ்= ததம்ெல், ெைங்கண், சிங்கல், ததய்வு, 

நொம்ெல், பஞொள்கல், பமலிவு.  

 



பவண்லமயின் பெயர ்= சுதவதம், தவளம், சுக்கிலம், குருத்து, 

விளர,் வொல், பவள்லள, நலர, சிதம்.  

 

மற்றும்பவண்லமயின் பெயர ்= குருகு, ெொல், சுெ்பிரம். ஆக 

 

பெொன்லமயின் பெயர ்= பீதகம், ெசெ்பு, பிங்கலம், அரிதம், 

கொஞ்சனி  

 

 பசவெ்பின் பெயர ்= அத்து, அருணம், அரத்தம், தசெ்பு, தசொணம், 

குருதி, துவர,் சிந்தூரம், பூவல், ெடீரம், தசத்து, அரக்கு, பசக்கர,் 

பசம்லம, தசந்து, ெொடலம், குஞ்சுகம், குலிகம், துெ்பு.  

 

 ெசல்சயின் பெயர ்= ெொசு, லெ, அரி, ெசுலம, ெலொசு, சொமம், 

அரிதம்.  

 

 கருநிறத்தின் பெயர ்= கொளம், கொைகம், கொளிமம், கொரி, மொல், 

மொஇருள் நீலம், அசிதம், கொர,்அஞ்சனம், நல்லம், கருள்.  

 

 புற்பகனுநிறத்தின் பெயர ்= கபிலம், குரொல், புகர ்.  

 

 ஒளியின் பெயர ்= பவயில், நிலவு, வில், வொள், நிைல், எல், நீமம், 

நலக, கொனல், கிரணம்,கதிர,் பசடி, தசொதி, மின், துணி, அரி, தகை், 

கரம், ததசு, கிளர.்  

 

 மற்றும்ஒளியின் பெயர ்= ஆதவம் ஆக  

 

 ஒளிவிடுதலின் பெயர ்= விளங்குதல், நகுதல், மின்னல், மிளிரத்ல், 

துளங்குதல், நிகை்தல், சுடரத்ல், பிறை்தல், இலங்கல், வயங்கல், 

இலகுதல், இலமத்தல், அலங்கல், தயங்கல், அவிரத்ல், நிலவல், 

ஒளிரத்ல்.  

 

 ஒளிமழுங்குதலின் பெயர ்= மட்கல், புல்பலனல், மழுங்குதல், 

அழுங்குதல்.  

 

 அைகின் பெயர ்= ஏர,் வனெ்பு, எழில், இரொமம், கொரிலக, மொ, 

அம்லம, கவின், பசழுலம, ெந்தம், ததசிகம், தநொக்கு, அணி, 

அணங்கு, யொணர,் ெொணி, மொதர,் மொலை, சொயல், வகுெ்பு, 

வண்ணம், வளம், பூ, பெொற்பு, தசடு, பெொன், சித்திரம், ெத்திரம், 

மொலம, தளிமம், மயம், மஞ்சு, மதன், ெொங்கு, அம், பசொக்கு, 

சுந்தரம், ததொட்டி, ஐ, ஒெ்பு, அந்தம், ஒண்லம, விடங்கம், அமலம், 



குைகு, தகொலம், வொமம், கொந்தி, அலங்கொரம்.  

 

 மற்றும்மைகின் பெயர ்= பகொம்லம, மதனொகரம், சொரு .  

 

 கட்டைகின் பெயர ்= சித்திரம், மதனொகரம், சுந்தரம்.  

 

 நிறத்தின் பெயர ்= குரு, பகொழுலம, குணம் , **பகொழுலம, அரி, 

சொயல், வருணம், ெயெ்பு, கலற, கரு.  

 

 வடிவத்தின் பெயர ்= பசண்ணம், ெடிவம்.  

 

 வண்ணத்தின் பெயர ்= சந்தம்  

 

 வலளதலின் பெயர ்= குடிலம், தடவு, கூன், தகொண், தகொட்டம், 

வசிவு, தகொணல், வொங்கல், குலொவல், வளொவல்.  

 

 இலளலமயின் பெயர ்= மைவு, முருகு, தருணம், மஞ்சு, குைவு, 

விளர,் பகொம்லம, புருலவ, தகொமளம், தெொதகம்.  

 

 முதுலமயின் பெயர ்= மூெ்பு, முரஞ்சுதல், முற்றுதல்.  

 

 மற்றுமுதுலமயின் பெயர ்= விலளவு, சொம்ெல். ஆக  

 

 கலியொணத்தின் பெயர ்= வதுலவ, மன்றல், மணம்,  

 

 மற்றுங்கலியொணத்தின் பெயர ்= கடி, தவட்டல், லகெ்ெற்றல். ஆக  

 

 பகொண்டொடுதலின் பெயர ்= குலொவல், ெொரொட்டு.  

 

 அலங்கரித்தலின் பெயர ்= புலனதல், மண்ணல், பெொற்புறுத்தல், 

அணிதல், லகபசய்தல்.  

 

 சிங்கொரத்தின் பெயர ்= அணி, பெொற்பு ,லக, அலங்கொரம், 

ஒெ்ெலன.  

 

 புதுலமயின் பெயர ்= புலத, புணர,் விருந்து, புத்ததள், கடி, நவம் 

,நூதனம், தகொடகம், வம்பு.  

 

 மகளிரவ்ிலளயொட்டின் பெயர ்= பதொடலல, தகுளம்.  

 

 சூடுதலின் பெயர ்= மிலலதல், மலலதல், தவய்தல்.  



 

 இகுத்தலின் பெயர ்= பசகுத்தல்.  

 

 மீளுதலின் பெயர ்= திரிதல்.  

 

 புறத்தின் பெயர ்= புறணி, புடம்.  

 

 ெதுங்கலின் பெயர ்= ெைகல், ஒடுங்கல், ெொந்தல்.  

 

 தங்குதலின் பெயர ்= அலசதல், பதவிட்டல், இறுத்தல், ஆரத்ல்.  

 

 மற்றுந்தங்குதலின் பெயர ்= வதிதல், லவகல், இலற. ஆக  

 

 அடக்கத்தின் பெயர ்= முடக்கம், பநொறில், மடங்கு, முணங்கு, 

ஒடுக்கம், ஒருங்கு.  

 

 கூடலின் பெயர ்= விலைசச்ு, பிலணசச்ு ,விலைவு, லமதுனம், 

புணரச்ச்ி, அலணதல், கலவி, லசதயொகம்.  

 

 மற்றுங்கூடலின் பெயர ்= மணத்தல், ெயினி. ஆக  

 

 பிரிதலின் பெயர ்= நீத்தல், தவிரத்ல், அகலல், உணரத்ல், தணத்த, 

வல்லி, ெகல்.  

 

 புலத்தலின் பெயர ்= புலவி, ஊடல்.  

 

 புலவிநீடுதலின் பெயர ்= துனி.  

 

 கலத்தலின் பெயர ்= புணரத்ல், ெடிதல், ததொய்தல், சொரத்ல், 

கலவல், தமவல்.  

 

 அளவளொவலின் பெயர ்= கலொவல், துைொவல், வளொவல், சிவணல், 

புணரத்ல், பெொருந்தல்.  

 

 வணங்கலின் பெயர ்= வந்தலன, ெணிதல், தண்டன், வணக்கம், 

ெரவல், இலறஞ்சல், தொை்தல், கொண்டல், வந்தித்தல், தெொற்றல்.  

 

 சிலறெ்ெடலின் பெயர ்= வலலெ்ெடல், தலளெ்ெடல்.  

 

 சருசச்லரவடிவின் பெயர ்= பிணர ் 

 



 தொை்தலின் பெயர ்= இலறஞ்சல், குரங்கல்  

 

 அலலதலின் பெயர ்= நடுங்க, ஆஞ்சி, பஞகிை்தல், பஞொள்கல், 

அழுங்குதல், தசொம்பு .  

 

 சுமத்தலின் பெயர ்= ெரித்தல், பெொறுத்தல், தரித்தல்.  

 

 ஏறுதலின் பெயர ்= எக்கல், இவரல், மீக்தகொள்.  

 

 எதிரத்லின் பெயர ்= முட்டல், கிலடத்தல், முடுகல், தநரத்ல், 

ஏற்றல், தலலெ்ெடல்.  

 

 மீதூரலின் பெயர ்= இடங்கழி, பநருங்குதல் .  

 

 ஒருங்கின் பெயர ்= உடங்கு.  

 

 வடுெ்ெடுத்தலின் பெயர ்= கதுவொய்.  

 

 பசொறியின் பெயர ்= கண்டூதி, தினவு.  

 

 பெொங்குதலின் பெயர ்= பூரித்தல், மிகுதல்.  

 

 தவரத்்தலின் பெயர ்= வியரெ்்பு.  

 

 விடுதலின் பெயர ்= உயிரத்்தல்.  

 

 மூடுதலின் பெயர ்= தெொரல்வ, மூய்தல், கவித்தல்.  

 

 பூணலின் பெயர ்= புலனதல், ஆரத்்தல்.  

 

 இலயபின் பெயர ்= இலயபு, புணரச்ச்ி, இலசெ்பு.  

 

 மஞ்சனத்தின் பெயர ்= நொனம்.  

 

 குளித்தலின் பெயர ்= ததொய்தல், ெடிதல், ஆடல், குலடதல், 

மூை்கல்.  

 

 பிறகிடலின் பெயர ்= பின்றல். பிறக்கிடல்.  

 

 கருவுளலமெ்பு பமய்ெடு ெருவமும் ஆவன = தெறு, இைவு, இன்ெம், 

பிணி, மூெ்பு, சொக்கொடு.  



 

 பமய்ெடுெருவம் = ெொலள, ெொலன், கொலள, இலளதயொன், 

விருத்தன்.  

 

வொய்வலக 

 

 இன்சுலவயின் பெயர ்= தீம், இரதம்.  

 

 அலைத்தலின் பெயர ்= தகதல், உலளத்தல், இகுத்தல், விளித்தல், 

மொபவனல், கூவுதல், வொபவனல், மத்தல், கலரதல், ஆகருடலண, 

அகவல்.  

 

 சிரிெ்பின் பெயர ்= மூரல், இளி, முறுவல், நலக, ஆசம், ஆரெ்்பு.  

 

 உண்டலின் பெயர ்= அயிறல், மிலசதல், அருந்துதல், நுகரத்ல், 

துவ்வல், துய்த்தல், துற்றல், துறுவல், ஆரத்ல், மொந்தல், 

லகபதொடல்.  

 

 மற்றும்உண்டலின் பெயர ்= ெொனகம், தெொனகம். ஆக 

 

 குடித்தலின் பெயர ்= ெருகல், மொந்தல், ெொனம்.  

 

 விழுங்கலின் பெயர ்= நுங்கல், நுகரத்ல்.  

 

 இயம்ெலின் பெயர ்= கலத, நுவல், கொலத, கிளவி, ெனுவல், அலற, 

ெலற, வொணி, கூற்று, பமொழி, குயிறல், புகறல், மொற்றம், மலற, 

பநொடி, ெரவல், இலச, இயம், தெசச்ு, உலர, எதிரெ்்பு.  

 

 வொசகத்தின் பெயர ்= வசனம், ெொசுரம், வொரத்்லத.  

 

 ெதத்தின் பெயர ்= ெொழி, உலர.  

 

 தெசுதலின் பெயர ்= இலசத்தல், இறுத்தல், இயம்ெல், புகறல், 

பிதற்றல்.  

 

 ெல்கொல்விளம்புதலின் பெயர ்= மீதுலர  

 

 துதித்தலின் பெயர ்= ெரவல், வழுத்தல், ஏத்தல், தெொற்றல், 

ெழிசச்ல், வொை்த்தல்.  

 

 வொை்த்தின் பெயர ்= ஆசிலட, ஆசி.  



 

 பசொல்லுதலின் பெயர ்= இயம்ெல், விரித்தல், பமொழிதல், 

விளம்ெல், ெகரத்ல், ென்னல், நவிறல் = கத்துதல், உலரத்தல், 

கூறல், வைங்கல், குயிலல், புகலல், தெசல், பநொடிதல், பிறை்தல், 

ெலறதல், பசெ்ெல், அதிரத்்தல்,,ெணித்தல், பசொற்றல், ஆடல்.  

 

 ெடித்தலின் பெயர ்= ெொடல், ஓதல், வொசித்தல்.  

 

 பெருஞ்பசொல்லின் பெயர ்= ெலரறிபசொல்  

 

 சிறுபசொல்லின் பெயர ்= இழிசப்சொல், தீசப்சொல், ெழிசப்சொல்.  

 

ெழிபமொழியின் பெயர ்= அம்ெல், பகௌலவ, அலர.்  

 

திலசசப்சொல்லின் பெயர ்= ததசிகம்.  

 

மலறத்துபமொழிகிளவியின் பெயர ்= இடக்கர,் எக்கர.்  

 

சிலரறிந்துதம்முள்தூற்றுதலின் பெயர ்= அம்ெல்.  

 

ெலரறிந்துதூற்றுதலின் பெயர ்= அலர.்  

 

உறுதிக்கட்டுலரயின் பெயர ்= கைறல், இடித்தல், பநருங்கல்.  

 

நயசப்சொல்லின் பெயர ்= முகமன், சம்மொனம், உெசொரம்.  

 

குறலளபமொழியின் பெயர ்= பகொடுவொய், பிசுனம், பதொடுெ்பு, 

குஞ்சம், பகொண்டியம்.  

 

அசதியொடலின் பெயர ்= நகல், நயக்கிளவி.  

 

நிரம்ெொபமன்பமொழியின் பெயர ்= குதலல, மைலல, பகொஞ்சல், 

உல்லொெம், மிைலல.  

 

சத்தியத்தின் பெயர ்= ஆலண, வஞ்சினம், செதம்.  

 

மற்றுஞ்சத்தியத்தின் பெயர ்= சூள், விரதம், சூளுறவு. ஆக  

 

முதுபசொல்லின் பெயர ்= பமொழிலம, மூதுலர, முன்பசொல், 

ெைஞ்பசொல், ெைபமொழி.  

 



நன்னிமித்தத்தின் பெயர ்= விரிசச்ி, வொய்ெ்புள்.  

 

கலதயின் பெயர ்= கொரணசப்சொல்.  

 

வினொவின் பெயர ்= கடொவல்.  

 

எதிரப்மொழியின் பெயர ்= விலட.  

 

வினொவும்விலடயுங்கூடியபெொருளின் பெயர ்= சல்லொெம்.  

 

ெொயிரத்தின் பெயர ்= அணிந்துலர, பெய்துலர, புலனந்துலர, 

நூன்முகம், முகவுலர, தந்துலர, புறவுலர.  

 

சத்திெண்ணலின் பெயர ்= உமிை்தல், பதவிட்டல், கொன்றல், 

ஓங்கல், உக்கொரம், கக்கல்.  

 

 மற்றுஞ்சத்திெண்ணலின் பெயர ்= அெனம் ஆக  

 

 எசச்ிலின் பெயர ்= மிசச்ில், தெளிலக, உசச்ிட்டம், விசதம், இைவு.  

 

 பகொட்டொவியின் பெயர ்= ஆவித்தல்  

 

கண்வலக 

 

 கண்தணொட்டத்தின் பெயர ்= கண்லம, நொகரிகம், ெொரல்வ.  

 

 மற்றும்கண்தணொட்டத்தின் பெயர ்= கண் ஆக  

 

 உற்சவத்தின் பெயர ்= சொறு, முருகு, துணங்கறல், விைொவு, தசறு. 

 

 தூங்கலின் பெயர ்= கனவு, துயில், கண்ெலட, அனந்தல், ெடல் 

நித்திலர, ெள்ளி, உறக்கம், துஞ்சல், உறங்கல்.  

 

 நிரம்ெொத்துயிலின் பெயர ்= தூங்கல்  

 

 அழுலகயின் பெயர ்= கலக்கம், உதரொதனம், கலுை்சச்ி.  

 

 மற்றுமழுலகயின் பெயர ்= அரற்றல், இரங்கல், விம்மல், 

பெொருமல், ஏங்கல், இரொவணம். ஆக  

 

 துயிபலொழிதலின் பெயர ்= சொகரம்  



 

 கண்ெொரல்வயின் பெயர ்= விழித்தல்  

 

 கண்மூடலின் பெயர ்= சிமிை்த்தல்  

 

 கொண்டலின் பெயர ்= தநொக்கல், பதரிசித்தல், ெொரத்்தல்.  

 

 கண்ணுறலின் பெயர ்= கொட்சி  

 

 கண்ணிலமயின் பெயர ்= இதை், விளிம்பு.  

 

மூக்கின்வலக 

 

 கந்தித்தலின் பெயர ்= மணம், முருகு, மன்றல், வொசம், விலர, 

வதுலவ, நொனம், தவரி, கடி, ததன், வம்பு, கொன், நலற, கந்தம், 

தமொதம், நொற்றம், கமைல், பவறி.  

 

 நறுமணத்தின் பெயர ்= சுகந்தம்.  

 

 பெருமணத்தின் பெயர ்= ெரிமளம் .  

 

 மூசச்ின் பெயர ்= தும்மல், சுவொதம், பகொறுக்லக, இதரசகம், 

பூரகம், கும்ெகம், சுவொசம், நிசுவொசம் .  

 

பசவிவலக 

 

 கல்வியின் பெயர ்= உறுதி ,தகள்வி, ஓதி, கலல, ெனுவல்.  

 

 பசொன்மொலலயின் பெயர ்= ததொற்றம், சீர,் ஒளி, சுதலொகம்.  

 

 புகழின் பெயர ்= ஏற்றம், கியொதம், இலச, பமய்ெ்ெொடு, சீரத்்தி, 

கீரத்்தி, பசொல். ஆக  

 

 மற்றும்புகழின் பெயர ்= மீக்கூற்று  

 

 நூலின் பெயர ்= அதிகொரம், பிடகம், ஆரிடம், தந்திரம், ெனுவல், 

ஆகமம், சூத்திரம்.  

 

 நற்பெொருளின் பெயர ்= ஞொெகம், பிசி.  

 

 தவதத்தின் பெயர ்= இருக்கு, சுருதி, மலற, எழுதொக்கிளவி, 



ஆதிநூல், சொலக, ஆரணம்.  

 

 முதல்தவதத்தின் பெயர ்= பெௌடிகம், இருக்கு.  

 

 இரண்டொம்தவதத்தின் பெயர ்= யசு, லதத்திரியம்.  

 

 மூன்றொம்தவதத்தின் பெயர ்= சொமம், கீதநலட.  

 

 நொன்கொம்தவதத்தின் பெயர ்= அதரவ்ணம்.  

 

 தவதத்துட்பெொருளின் பெயர ்= உெநிடதம்.  

 

 தவதமொரக்்கத்தின் பெயர ்= லவதிகம்  

 

 உதொரணத்தின் பெயர ்= இதிகொசம், இலக்கிய, எடுத்துக்கொட்டல் .  

 

 ஆகமத்தின் பெயர ்= ஞொனம்.  

 

 அத்தியொயத்தின் பெயர ்= ெடலம், இலம்ெகம், சருக்க, கொண்டம், 

ெரிசத்சதம்.  

 

 நூற்ெொவகவலின் பெயர ்= சூத்திரம்.  

 

 ஓத்பதன்ெது = ஓரினெ்பெொருலள வரிலசெ்ெடலவெ்ெது 

 

 ெடலபமன்ெது = ஒருவழிெ்ெடொமல், ெலபெொருள்கலளத்தரும் 

பெொதுச ்பசொற்பறொடரவ்து. 

 

 பெொழிெ்புலரபயன்ெது = 

ெலபெொருலளெ்பிண்டமொக்கிக்கூறுவது. 

 

 விரித்துலரபயன்ெது = ெதவுலர, கருத்துலர, பதொகுத்துலர 

முதலிய ெகுதிெ் பெொருலளயுலடயது. 

 

 கீரத்்தியிதனற்றத்தின் பெயர ்= கியொதம், இலசெ்ெொடு.  

 

 தன்தமம்ெொடுதொனிகை்தலின் பெயர ்= பநடுபமொழி.  

 

 தசொெனத்தின் பெயர ்= ெல்லொண்டு.  

 

 ெழிசப்சொல்லின் பெயர ்= ெரிவொதம்.  



 

 பிடித்பதொன்லறெ்தெசுதலின் பெயர ்= பிதற்றுதல்.  

 

 பவண்ெொவின் பெயர ்= முதற்ெொ.  

 

 கலிெ்ெொவின் பெயர ்= பவண்ெொவிகற்பித்துவருவது.  

 

 ஆசிரியெ்ெொவின் பெயர ்= அகவல், பதொலக .  

 

 வஞ்சிெ்ெொவின் பெயர ்= ஆசிரியெ்ெொ விகற்பித்துவருவது.  

 

 அரொகத்தின் பெயர ்= முடுகியல், வண்ணம் .  

 

 குளகசப்சய்யுபளன்ெது = குற்பறழுத்துத் பதொடரந்்துவருவது 

 

 கணக்கின் பெயர ்= எழுத்து, எண்.  

 

 எண்ணின் பெயர ்= கரணம், கணிதம் .  

 

 நொல்வலகபயழுத்தொவன = வடிபவழுத்து, பெயபரழுத்து, 

தன்லமபயழுத்து, முடிபவழுத்து.  

 

 ஒற்பறழுத்தின் பெயர ்= விரொமம், புலுதம், பமய்.  

 

 இருவலகெ்ெொயிரத்தின் பெயர ்= பெொதுெ்ெொயிரம், 

சிறெ்புெ்ெொயிரயம்.  

 

 முதல்வன்வொக்கின் பெயர ்= ஆகமம்.  

 

 அந்தணரக்்குரியமொரக்்கத்தின் பெயர ்= தவதமொரக்்கம் .  

 

 தந்திரத்தின் பெயர ்= மிருதி, ஆரிடம், ெனுவல்.  

 

ெொவின் பெயர ்= தூக்கு, யொெ்பு, பசய்யுள், கவி, ெொட்டு, பதொடரப்ு.  

 

உலக்லகெ்ெொட்டின் பெயர ்= வள்லளெ்ெொட்டு.  

 

இடத்தின்சந்ததகசப்சொல்லின் பெயர ்= யொண்லட, யொங்கு.  

 

ஐயசப்சொல்லின் பெயர ்= யொது,எவன்,என்லன,எது,பகொல்.  

 

இலசநிலறயலசசப்சொல்லின் பெயர ்= ஏ, குலர.  



 

முன்னிலல யலசசப்சொல்லின் பெயர ்= மியொ, இக, தமொ, மதி, 

இரும், சின்,  

 

சுட்டின் பெயர ்= அ,இ, உ,  

 

வினொவின் பெயர ்= ஆ,ஏ, ஓ.  

 

சொரிலயசப்சொல்லின் பெயர ்= இன், வற்று, இக்கு, அம்,ஒன்,ஆன், 

அக்கு, அன்.  

 

எழுத்தின்சொரிலயயின் பெயர ்= கரம், கொன், கொரம், அகரம், ஏனம்,  

 

இலடசப்சொல்லின் பெயர ்= அதரொ, தெொ,மொது, ஓ,அல், ஆல், உலற, 

பகழு, ஆங்கு, பதய்ய, என, ஏ, ஞொன்று, அந்தில், ஓரும். . 

 

அதிசயபமொழியின் பெயர ்= ஆஅ,ஓஒ, அத்ததொ, அந்ததொ. 

அன்தனொ, ஐதயொ, அக்தகொ, அதசதசொ, என்தனொ, எற்தற.  

 

இகை்சச்ிக்குறிெ்பின் பெயர ்= ஏஎ.சீசச்ி, எல்,என்.  

 

தவற்றுலமயுருபின் பெயர ்= ஐ,ஒடு, கு, இன்், அது, கண்.  

 

ஒலியின் பெயர ்= ஆரவொரம், கம்ெலல, அரவம், தகொடலண, 

புலம்பு, தகொசலண, உலள, நொதம், ஓலத, ஆகுலம், துைனி, இடி, 

இலச, சும்லம, ஓலச, பதொனி, உலர, ெொடு, சத்தம்.  

 

ஆெொணதவொலசயின் பெயர ்= சிஞ்சிதம்.  

 

எடுத்ததலொலசயின் பெயர ்= முரல்வு, நரல்வு, முக்கல், ெயிறல், 

பதளிறல், பஞளிரத்ல், சிரற்றல், பிரற்றல், குளிறல், குமுறல், 

குருமித்தல், பநளிரத்ல், அகவல்.  

 

மற்றுபமடுத்ததலொலசயின் பெயர ்= உலள. ஆக  

 

பதொனித்தலின் பெயர ்= கலித்தல், கலனத்தல், கறங்கல், 

கதித்தல், சிலலத்தல், சிலம்ெல், இலரத்தல், இரட்டல், இடித்தல், 

இலசத்தல், உலளத்தல், உரெ்ெல், உரற்றல், உைம்ெல், முரற்றல், 

இரற்றல், முைங்கல், தைங்கல், கத்தல், புலம்ெல், அழுங்கல், 

இயம்ெல், துலவத்தல், இரங்கல், பதழித்தல், குலரத்தல், 

பகொழித்தல், நரற்றல், பதவிட்டல், ஆலித்தல், இமிை்த்தல், குமுறல், 



ஏங்கல், விம்மல், பிளிறல்.  

 

தெபரொலியின் பெயர ்= திமிலம், குமிலம், திமிரத்ம், திமிதம், 

களகளம்.  

 

மற்றும்தெபரொலியின் பெயர ்= குமுதம். ஆக  

 

ஆரவொரத்தின் பெயர ்= அலம்ெல், உளறல், அரற்றல், ஏம்ெல், 

தைங்கல், பிளிறல், கலித்தல், குமுறல், பூசல், தமரம், தகொசலண, 

உலம்ெல், ஆகுலம், தகொலொகலம்.  

 

கதறலின் பெயர ்= அரற்றல், முரற்றல், அலைத்தல், கத்தல்.  

 

அனுகரணதவொலசயின் பெயர ்= இம்பமனல், கல்பலனல், 

இழுபமனல், வல்பலனல், பெொம்பமனல், ஒல்பலனல், 

பெொள்பளனல், பஞதரபலனல், பகொம்பமனல், சதரபலனல், 

பஞொள்பளனல், பகொல்பலனல், அம்பமனல்.  

 

அனுகரணவுெயதவொலசயின் பெயர ்= பவடுபவபடனல், 

திடுதிபடனல், களகபளனல், பகௌபகொபளனல், பநடுபநபடனல், 

பமொகபமொபகனல், பநறுபநபறனல், ெடெபடனல், 

பமொடுபமொபடனல், சடசபடனல், சளசபளனல், கலகபலனல், 

சலசபலனல், கிடுகிபடனல்.  

 

கலெ்புக்கட்தடொலசயின் பெயர ்= உளறல், பதழித்தல், உலெ்ெல், 

அலெ்ெல், பூசல், குமுறல், நுலவவரல், துலவத்தல், ஆகுலம், 

தகொடலண, தகொலொகலம், ஆரெ்்பு, தமரம்.  

 

அடபரொலியின் பெயர ்= அதிரத்்தல், பதழித்தல், அதட்டல், 

லுலறத்தல், உரெ்ெல்.  

 

பசவியறிவின் பெயர ்= சத்தம், ெரிசம், ரூெம், ரசம், கந்தம்.  

 

லகவலக 

 

ெறித்தலின் பெயர ்= ெரூஉ, குற்றல்.  

 

 கலடதலின் பெயர ்= குலடதல், கவரத்ல், மதனம், துருவல்.  

 

 ததய்த்தலின் பெயர ்= அலரத்தல், அரக்கல், சிரத்தல், சிலதத்தல்.  

 



 எழுதலின் பெயர ்= பதரித்தல், வரிதல், தீட்டல், பெொறித்த, 

வலரதல், கீறல், கிறுக்குதல்.  

 

 எழுத்தின் பெயர ்= வரி, பெொறி, அக்கரம், இதரலக.  

 

 பகொல்லுதலின் பெயர ்= கொதுதல், பதொலலத்தல், எற்றல், 

கலளதல், சவட்டல், தகொறல், பசறித்தல், பசவிட்டல், அடுதல், 

பதறுதல், பசறுத்தல், முருக்குதல், பசகுத்தல், வலதத்தல்.  

 

 எற்றலின் பெயர ்= எறிதல், அள்ள.  

 

 பகொலடயின் பெயர ்= ஈலக, தொனம், இடுலக, கவிலக, தவள்வி, 

வண்லம, தியொகம், தவளொண்லம, உதொரம், கடெ்ெொடு, உெகொர.  

 

 பெருங்பகொலடயின் பெயர ்= ஈதல், வீசல், இலசத்தல், நீட்டல், 

புரத்தல், நல்கல், அருளல், ெகுத்தல், பகொடுத்தல், வைங்கல், 

அளித்தல்.  

 

 வலரயொதுபகொடுத்தலின் பெயர ்= பகொலடமடம்,  

 

 பகொடொலமயின் பெயர ்= மொற்றல், கரத்தல், மறுத்தல்.  

 

 இரத்தலின் பெயர ்= ஏற்றல், குலறதகொள், தவண்டுதல்.  

 

 பிசல்சயின் பெயர ்= ெலி, ெடிகம், ெொகம், ெயிக்கம், பிண்டம், 

சரிலய, ஐயம்.  

 

 கும்பிடுதலின் பெயர ்= பதொழுதல், அஞ்சலி, தசொத்தம்.  

 

 பமய்தகொட்டிக்லககுவித்தலின் பெயர ்= குடந்தம்.  

 

 பதொடுதலின் பெயர ்= திவளல். ஊறு. ெரிசம். தீண்டல். துவளல், 

பதொட்டல்.  

 

 அடித்தலின் பெயர ்= புலடத்தல், எற்றல், எறிதல், பமொக்கல், 

குத்தல், தமொதல், பமொத்தல், அலறதல், அலகத்தல்.  

 

 மற்றும்அடித்தலின் பெயர ்= வழுக்கல். ஆக  

 

 குத்தலின் பெயர ்= அலவத்தல்.  

 



 கட்டலின் பெயர ்= விசித்தல், இலசத்தல், வீக்கல்.  

 

 மற்றுங்கட்டலின் பெயர ்= அலசத்தல், இமிை்த்தல், ஆரத்்தல், 

யொெ்பு, சிமிை்த்தல், பிணித்தல் சுருக்கல், பதொடுத்தல், கிட்டல், 

துவக்கல். ஆக 

 

 தீட்டலின் பெயர ்= துலக்கல்.  

 

 பவட்டலின் பெயர ்= துைொவல்.  

 

 துணித்தலின் பெயர ்= துமித்தல், எற்றல்.  

 

 அறுத்தலின் பெயர ்= கடிதல், தடிதல், ெரிதல், கண்டித்தல், 

தசதித்தல், பகொய்தல். 

 

 முகத்தலின் பெயர ்= ததொண்டல்.  

 

 நிறுத்தலின் பெயர ்= தநொன்றல்.  

 

 கிண்டலின் பெயர ்= கிலளத்தல்.  

 

 கிளறுதலின் பெயர ்= தநொண்டல்.  

 

 பதள்ளுதலின்பெயஇர ்= வறண்டல்.  

 

 பகொழித்தலின் பெயர ்= வரன்ற.ல்  

 

 பதொலளத்தின் பெயர ்= பதொள்கல், குயிறல்.  

 

 ததொண்டலின் பெயர ்= சூறல், சூன்றல், பதொட்டல், பதொடுதல், 

அகை்தல்.  

 

 கிழித்தலின் பெயர ்= கீறல், கிண்டல், கிள்ள.  

 

 மற்றுங்கிழித்தலின் பெயர ்= பீறல்.  

 

 அலடக்கலத்தின் பெயர ்= லகயலட, இல்லலட, அெயம்.  

 

 பிடுங்குதலின் பெயர ்= புய்த்தல், ெறித்த.  

 

 கலளதலின் பெயர ்= கட்டல்.  



 

 மற்றுங்கலளதலின் பெயர ்= சிலதத்தல், குத்தல், சிந்துதல், 

விலங்கல்.  

 

 உருவுதலின் பெயர ்= சிதகல்.  

 

 முலடதலின் பெயர ்= வலத்தல், நிணத்தல்.  

 

 எறிதலின் பெயர ்= விலகல், பசலவிடல், வீசல், ஓசச்ுதல், விடுதல்.  

 

 மொற்றுதலின் பெயர ்= விலக்கல் .  

 

 பிடித்தலின் பெயர ்= பதொடல், ெற்றல்.  

 

 பநரித்தலின் பெயர ்= பதறுத்தல்.  

 

 கூட்டுதலின் பெயர ்= அடுத்தல், பெொருத்தல்.  

 

 எழுெ்புதலின் பெயர ்= எடுத்தல், ஏற்றல்.  

 

 தடுத்தலின் பெயர ்= வரித்தல், வொரலண, தலகத்தல்.  

 

ெகுத்தலின் பெயர ்= ெகிரத்ல், ெொத்தி.  

 

சிந்துதலின் பெயர ்= சிதரத்்தல்.  

 

வொரலின் பெயர ்= கவரல், பவௌவல்.  

 

வகிரத்லின் பெயர ்= துவரத்ல்.  

 

தடவலின் பெயர ்= லதவரல், நீவல், வருடல்.  

 

அலசதலின் பெயர ்= துயில்வரல்.  

 

பசொரிதலின் பெயர ்= பெொழிதல்.  

 

மூட்டலின் பெயர ்= மொட்டல், பெொருத்தல்.  

 

தள்ளுதலின் பெயர ்= தநொன்றல், ஊன்றல், நூக்கல்.  

 

பசறித்தலின் பெயர ்= அளித்தல், பெய்தல்.  

 



ெரெ்புதலின் பெயர ்= விரியல், விளம்ெல், ெொரித்தல்.  

 

அடுக்குதலின் பெயர ்= ஏற்றல்.  

 

புலதத்தலின் பெயர ்= பெொத்தல், கனிதல்.  

 

குட்டலின் பெயர ்= புலடத்தல், தகரத்்தல்.  

 

கொல்வலக. 

 

கடத்தலின் பெயர ்= இறத்தல், கழிதல், இகத்தல், நடத்தல், மீளல்.  

 

சுைலலின் பெயர ்= உழிதரல், பகொட்பு, திரிதரல், உைலல், பிரமரி, 

அலமரல், பதருமரல், மறுகல், பசொரிதரல், கறங்கல்.  

 

தொண்டலின் பெயர ்= வொவல், தொவல்,தத்தல், கடத்தல்.  

 

மற்றுந்தொண்டலின் பெயர ்= உறுக்கல், ெொய்தல், உகளல், 

குதித்தல், தவறல்.  

 

எழுசச்ியின் பெயர ்= கஞறல், கதித்தல், உம்ெல், ஏரப்ு, பெொலிவு, 

கலித்தல், ஒழுக்கல், ெொசச்ல், மறல், ஓங்கல்.  

 

நடத்தலின் பெயர ்= இல்லல், ஒதுங்கல், ஏகல், இவரத்ல், பசல்லல், 

ெடரத்ல், கழிதல்.  

 

பசலவின் பெயர ்= தொவு, கதி, ெடர.்  

 

ஓடலின் பெயர ்= நீளல், ெொறல், நிமிரத்ல்.  

 

இரிதலின் பெயர ்= உலடதல், பகடுதல்.  

 

தநதரொடுதலின் பெயர ்= ஆதி, வீதி.  

 

மண்டிலமொதயொடலின் பெயர ்= மொதி, சுற்று, சொரிலக, வொளி.  

 

விலரவின் பெயர ்= கதை்வு, வல்லல, ஒல்லல, கடுெ்பு, கடுகல், 

தொலர, துலனவு, பநொறில், விலச, முடுகல், தவகம்.  

 

மற்றும்விலரவின் பெயர ்= கவனம், துரிதம்.  

 



விலரவுக்குறிெ்பின் பெயர ்= பெொள்பளனல், ஐபயனல், 

பெொருக்பகனல், பநொய்பதனல், பவய்பதனல், கதுபமனல்.  

 

உரொய்தலின் பெயர ்= உதரொசல், உரிஞ்சல், உதரொஞ்சல்.  

 

உலொெ்தெொதலின் பெயர ்= ெவனி.  

 

உலொவலின் பெயர ்= அலசதல், இயங்கல், வைங்கல்.  

 

உைக்குதலின் பெயர ்= உழுதல், மடித்தல்.  

 

பகொடுதெொதலின் பெயர ்= தெொதரல்.  

 

மீளுதலின் பெயர ்= மறிதரல், திரிதரல், மடங்கல்.  

 

ஒதுங்கலின் பெயர ்= ஒடுங்கல்.  

 

பசலுத்தலின் பெயர ்= ஓயல், நடவல், கடவல், ஓசச்ல், ஏவுதல், 

தொண்டல், தூண்டல், உலகத்தல், ஊரத்ல், உய்த்தல்.  

 

தெொதலின் பெயர ்= ெடரத்ல், தசறல், ஒதுங்கல், தீரத்ல், திரிதல், 

இயங்கல், நீங்கல், இறத்தல், துரத்தல், ஏகல், பசல்லல், விடுதல், 

கடத்தல், நடத்தல்.  

 

முலறலமவலக. 

 

முலறலமயின் பெயர ்= ஊை், ெொவம், தன்மம், முலற, வொை், வழி.  

 

தகொத்திரத்தின் பெயர ்= குடி, உம்ெல்.  

 

ெலைலமயின் பெயர ்= ஒல்லல, புரொணம், முதுலம, முலற, ஊை், 

பதொல்லல, முந்லத, பதொன்று, ெண்டு, பதொன்லம, முன்லன, 

புரொதனம்.  

 

முற்பிறெ்பின் பெயர ்= உம்லம.  

 

இெ்பிறெ்பின் பெயர ்= இம்லம.  

 

வருபிறெ்பின் பெயர ்= அம்லம, மறுலம.  

 

பிறெ்பின் பெயர ்= பிறந்லத, ெவம், தயொனி.  



 

மற்றும்பிறெ்பின் பெயர ்= சூதகம். ஆக 

 

உரிலமயின் பெயர ்= கிைலம, ஆட்சி.  

 

ெயிறலின் பெயர ்= நவிறல், பகழுமல்.  

 

அலடவின் பெயர ்= ஆம்ெல்.  

 

அளவின்வலக. 

 

விரிவின் பெயர ்= விசொலம், விபுலம்.  

 

 ெரெ்பின் பெயர ்= ெொய்தல், விரியல், ெெ்பு, ெரலவ, தொவல்.  

 

 தூரத்தின் பெயர ்= தசண், நீளம், தசய்லம.  

 

 அகலத்தின் பெயர ்= நனவு, கண்ணலற, வியல்.  

 

 கனத்தின் பெயர ்= அலட, ஞொட்பு.  

 

 எல்லலயின் பெயர ்= அவதி, சிம், கொடு, ெரியந்தம், ஏணி, 

வலரெ்பு, பகொத்தம்.  

 

 அளவின் பெயர ்= தலன, கொறு, தொறு, துலண, வலர, பிரமொணம், 

மொத்திலர, மட்டு.  

 

 அளவின்லமயின் பெயர ்= அெரிமிதம், அகந்தம், அெொரம், 

எல்லலயின்லம.  

 

 பெருலமயின் பெயர ்= இருலம, பெொழில், ஏந்தல், ஈடு, கருலம, 

தடவு, கயவு, அணி, ெகடு, அண்ணல், பசம்மல், ெரி, இலற ,தெை், 

பகொன், விபுலம், வியல், தலல, பநய்லத, மொ, தலக, முடலல, மூரி, 

வீறு, நளி, மீளி, கதை்வு, நன்று, ெொடு, நனி, ெலண, விறல், தசடு, 

பீடு.  

 

 நுண்லமயின் பெயர ்= ஐ, நுணுக்கம், அணு, முளரி, நுவலண, 

நுட்ெம், நுணங்கு, நூலை, நுணுகு, நுலை.  

 

 சிறுலமயின் பெயர ்= அற்ெம், கன்று, தன்னம், ஆசு, தெடு, வறிது, 

இலற.  



 

 நிலறவின் பெயர ்= மலிதல், துவன்றல், மல்கல், ஆரத்ல், 

பதகுளல், ததும்ெல், ததக்கல், கிலளத்தல், நிரம்ெல், பூரணம், 

கமம்.  

 

 பெருக்கத்தின் பெயர ்= பிறங்கல், பெருகல்.  

 

 குலறெொட்டின் பெயர ்= ஊனம், நிரெ்பு, விகலம், தவல், ஈனம்.  

 

 குலறதலின் பெயர ்= சுருங்கல், குலற, அருகல், குன்றல், எஞ்சல்.  

 

 மிகுதியின் பெயர ்= அமலல, நனி, ஆற்றல், இறெ்பு, பெருகல், 

கழிவு, சிறெ்பு, பிறங்கல், உருெ்ெம், தவ, மதர,் ஊக்கம், அதிகம், 

விதெ்பு, பசறிதல், பெொங்கல்.  

 

 பெொலிவின் பெயர ்= துெ்பு, கலிெ்பு, கஞற, பெொம்மல், பெொறி, 

பெொக்கம் பூ.  

 

 பசறிவின் பெயர ்= துறுதல், உறுெ்பு, பிறெ்பு, துலததல், மிலடதல், 

துற்று, பவறிதல், ஓதி, பசற்று, பவறுெ்பு, கஞறல், அடரத்ல், 

பநருங்குதல், திணுங்குதல்.  

 

 கூட்டத்தின் பெயர ்= கூளி, கூட்டம், கழுமல், ததொடு, பதொழுதி, 

பதொறு, பதொலக, குைொம், துற்று, நளி, முலக, பமொய், கணம், சரி, 

ஈண்டல், சங்கம், திரலள, சலவ, அலவ, ஈட்டம்.  

 

 திரளின் பெயர ்= பகொம்லம, உண்லட, குழியம், குெ்லெ, முத்லத, 

பூகம், தசொகம், புஞ்சம், ெந்தம், மொலை, வட்டு, பிண்டம், வழி, தசடு, 

தசரவ்ு.  

 

 ஐம்லமயின் பெயர ்= அரி, தகடு, அடர.்  

 

 எல்லொபமன்றலின் பெயர ்= அலடய,அடங்கல், அலனத்தும் , 

யொலவ, முழுவதும், முற்றும், சமத்தம், முட்ட, எலவ.  

 

 மற்றுபமல்லொபமன்றலின் பெயர ்= அகிலம், அகண்டம். ஆக  

 

 ெொதியின் பெயர ்= ெொல், ெயல், அருத்தம், ெங்கு.  

 

 மற்றும்ெொதியின் பெயர ்= கூறு, ெொகம்.  

 



 ெொரத்தின் பெயர ்= சீர,் கனம், கு, ஞொட்பு, ெரம்.  

 

 பநொய்லமயின் பெயர ்= பநொய்வு, இதலசு.  

 

 பெொழுதுதெொக்கலின் பெயர ்= பநடித்தல், ெொணித்தல்.  

 

 மீறுதலின் பெயர ்= திருகல், முறுகல்.  

 

 குவிதலின் பெயர ்= குலவ, குவொல், இரொசி, குெ்லெ, குவவு, நூழில்.  

 

 முதலின் பெயர ்= ஆதி, தலல, தொள், அடி, முன், எழுவொய், 

தமொலன, பிரொசயம்.  

 

 நடுவின் பெயர ்= இலட, சமம், மத்திமம், நொெ்ெண், ெகல்.  

 

 மற்றும்நடுவின் பெயர ்= நள், நனந்தலல. ஆக  

 

 கலடயின் பெயர ்= இறுதி, பின், எல்லல, ஈறு, அந்தம், முடிவு, 

முற்று, முடிதல்.  

 

 மிகுத்தலின் பெயர ்= பதறுதல், உறுத்தல்.  

 

 மிக்கதன் பெயர ்= மிஞ்சுதல், விஞ்சுதல், மீமிலச.  

 

 பநருக்கத்தின் பெயர ்= எக்கல், குவித்தல், நளி, நிெடம்.  

 

 தூக்கின் பெயர ்= துலொம், கொ.  

 

 தூக்கினிலறயின் பெயர ்= நூற்றுெ்ெலம்.  

 

 ஒருெலத்தின் பெயர ்= பதொடி.  

 

 துலொமிருெஃதின் பெயர ்= ெொரம்.  

 

 கொற்ெலத்தின் பெயர ்= கஃசு.  

 

 மொகொணிெ்ெலத்தின் பெயர ்= வீசம்.  

 

 ஒன்றன் பெயர ்= ஏகம்.  

 

 ெத்தின் பெயர ்= தசம்.  

 



 நூற்றின் பெயர ்= சதம்.  

 

 ஆயிரத்தின் பெயர ்= சகசிரம்.  

 

 ெதினொயிரத்தின் பெயர ்= ஆயுதம்.  

 

 நூறொயிரத்தின் பெயர ்= நியுதம்.  

 

 ெத்துநூறொயிரத்தின் பெயர ்= பிரயுதம்.  

 

 தகொடியின் பெயர ்= பிரயுதம் ெத்து.  

 

 அற்புதத்தின் பெயர ்= தகொடி ெத்து.  

 

 நிகரெ்்புதத்தின் பெயர ்= அரெ்்புதம் ெத்து.  

 

 கும்ெத்தின் பெயர ்= நிகரெ்்புதம் ெத்து.  

 

 கணகத்தின் பெயர ்= கும்ெம் ெத்து.  

 

 கற்ெத்தின் பெயர ்= கணகம் ெத்து.  

 

 நிகற்ெத்தின் பெயர ்= கற்ெம் ெத்து.  

 

 ெதுமத்தின் பெயர ்= நிகற்ெம் ெத்து.  

 

 சங்கத்தின் பெயர ்= ெதுமம் ெத்து.  

 

 சமுத்திரத்தின் பெயர ்= சங்கம் ெத்து.  

 

 அந்தியத்தின் பெயர ்= சமுத்திரம் ெத்து.  

 

 மத்தியத்தின் பெயர ்= அந்தியம் ெத்து.  

 

 ெரொரத்்தத்தின் பெயர ்= மத்தியம் ெத்து.  

 

 பூரியத்தின் பெயர ்= ெரொரத்்தம் ெத்து .  

 

 பிரமகற்ெத்தின் பெயர ்= பூரியம்ெத்து.  

 

கொரணவலக = ெல்பெொருள்வலக. 

 



 கொரணவலகயும் ெல்பெொருள்வலகயும் ஒருதசரக் கூறொநிற்ென். 

 

 கொரணத்தின் பெயர ்= நிெம், பெொருட்டு, ஏது, நிமித்தம், திறன், 

வொயில், மூலம்.  

 

 உடபடொலளயின் பெயர ்= சுகிர,் குைல், நொழி, தசிரம், தூம்பு, 

புலை, புலர, தவய், தவணு, பெொள்.  

 

 மற்றுமுட்படொலளயின் பெயர ்= நொளம், சுலர. ஆக  

 

 வட்டத்தின் பெயர ்= வலயம், தநமி, கடகம், மண்டிலம், ெரிதி, 

ஆழி, ெொண்டில், விருத்தம், ெடலிலக, தகொளலக, ெொலிலக, 

பகொம்லம, திகிரி, மல்லல, வல்லல, சக்கரம், தட்டு, வட்டலண.  

 

 அதிசயத்தி பெயர ்= வியெ்பு, இறும்பு, விசித்திரம், விம்மிதம், 

விெரீதம், இறும்பூது.  

 

 மற்றுமதிசயத்தின் பெயர ்= சித்திரம். ஆக  

 

 உவலமயின் பெயர ்= புலர, மொன், பெொருவு, கடுெ்பு, நிகர,் ஏய்வு, 

தநர,் தெொல், ஒெ்பு, உவமம், ஏர,் ஆங்கு, என, எதிர,் அன்ன, இலண, 

உறை்வு, சமம், துல்லியம்.  

 

 விலனயின் பெயர ்= கருமம், பதொழில், விதி, ெணி, விலனயம், 

பசயல்.  

 

 பசய்தலின் பெயர ்= அயரத்ல், குயிறல், ெண்ணல், வலனதல், 

புரிதல், ஆடல்.  

 

 விற்றலின் பெயர ்= மொறுதல், ெகரத்ல், கூறுதல்.  

 

 விலலயின் பெயர ்= பநொலட.  

 

 கூட்டுதலின் பெயர ்= ஆற்றல், தெொற்றல், ஈட்டல்.  

 

 மற்றுங்கூட்டுதலின் பெயர ்= ஓம்ெல். ஆக  

 

 இலொஞ்சலனயின் பெயர ்= ஆலண, பெொறி, குறி, அசச்ு, 

அலடயொளம், சொதனம், சின்னம், முத்திலர, இலிங்கம்.  

 

 தலலக்கொவலின் பெயர ்= இலள, உக்கிரம்.  



 

 ெடரத்லின் பெயர ்= ெடலல, ெடரச்ச்ி,ெம்ெல்.  

 

 அறியொலமயின் பெயர ்= எய்யொலம.  

 

 ஒழியொலமயின் பெயர ்= ஓவொலம.  

 

 வழிெ்ெறியின் பெயர ்= அதரத்கொள், ஆறலல.  

 

 லதத்தலின் பெயர ்= அத்து ,பெொல்லம், துன்னம்.  

 

 தண்டலின் பெயர ்= தெ்ெல்.  

 

 கொய்தலின் பெயர ்= உலறுதல், வறளுதல், முளிதல்.  

 

 பில்குதலின் பெயர ்= பிலிற்றல், தூவுதல்.  

 

 குடியிலறயின் பெயர ்= கலற, வரி, ஆயம், கடன், கரம், இறுெ்பு.  

 

 சுங்கவிலறயின் பெயர ்= உல்கு, சொரிலக.  

 

 தீரத்லின் பெயர ்= ஓவல்.  

 

 முடிவின் பெயர ்= வீடு.  

 

 கலத்தலின் பெயர ்= கலலவ, கலெ்பு. 

அன்னத்தின்பெயர=் அன்ன பமகின மஞ்ச தமொதிமபமன்னலட 

வக்கி ரொங்கம் விகங்கம்.  

 

மற்றுமன்னத்தின்பெயர=் பிணிமுக மரொள பமன்னவும் தெசுவர.்  

 

அன்னத்திறகின்பெயர=் தூவி யன்னத் திறபகனச ்பசொல்லும். 

 

மயிலின்பெயர=் சிகிதய நவிர மஞ்லஞ பிணிமுகஞ்= சிகண்டி 

மயூரங் தகதொர பமொகரஞ்= சிகொவள ஞமலி கலொபி பீலி= ததொலக 

தககய மயிபலனச ்பசொல்லும்.  

 

மயிற்தறொலகயின்பெயர=் சரணஞ் சிகண்டங் கூந்தல் சந்திரகந்= 

பதொங்க தறொலக தூவியு மொகும்.  

 

மற்றுமயிற்தறொலகயின்பெயர=் பீலியுங் கலொெமுங் 



கூலையுமதற்தக.  

 

விரிதருததொலகயின்பெயர=் தமசக பமன்ெது விரிதருததொலக. 

 

மயிற்குரலின்பெயர=் அகவ லொல தலங்கன் மயிற்குரல்.  

 

மயிற்சிலகயின்பெயர=் அநந்தர மயூர விரிசிலக யொகும்.  

 

இறகினடிமுள்ளின்பெயர=் முருந்தத யிறகின் முதன்முள்ளொகும்.  

 

கருடன்பெயர=் லவன னுவணன் லவன ததயன்= ெறலவ 

தவந்தன் ென்னக லவரி= கலுைன் றொரக்்கியன் பசௌரி கருடன்.  

 

மற்றுங்கருடன்பெயர=் இலமயிலி பயனவு மியம்ெெ் பெறுதம. 

 

கழுகின்பெயர=் ெவலண யுவணஞ் சகுந்தம் புண்டர= பமருலவ 

கங்கமுங் கழுபகன விலசெ்ெர.்  

 

மற்றுங்கழுகின்பெயர=் பூக பமன்ெது மெ்பெயர ்புகலும். 

 

சக்கரவொகெ்புள்ளின்பெயர=் தநமிெ்புள் சக்கரவொகெ்புள்சதகொரம்.  

 

பெருங்குருகின்பெயர=் யொலனயுண் குருகு பெருங்குருபகன்ெ. 

 

எண்கொற்புள்ளின்பெயர=் சிம்புள் வொருண்ட மம்ெர வொணஞ்= 

சம்ெரம் வருலட துதரொணஞ் சரெ= பமண்கொற் ெறலவக் பகய்தும் 

பெயதர. 

 

ெருந்தின்பெயர=் ெொறு தசனங் கங்கம் ெருந்தத. 

 

மற்றும்ெருந்தின்பெயர=் கூறிற் ெொர சிலகயுங் கூறும்.  

 

நிலொமுகியின்பெயர=் சதகொரம் தெரொந்லத நிலொமுகி யொகும்.  

 

பெொய்யொெ்புள்ளின்பெயர=் சலொங்பகன் கிலவி 

பெொய்யொெ்புள்தள.  

 

அசுணமொவின்பெயர=் அசுணமொ விலசயறி ெறலவதக கயெ்புள்.  

 

சொதகெ்புள்ளின்பெயர=் நவில்சொ ரங்கஞ் சொதகெ் புள்பளனல்.  

 



வொனம்ெொடியின்பெயர=் கலிங்கம் வொனம் ெொடி யொகும்.  

 

மற்றும்வொனம்ெொடியின்பெயர=் தமகெ்புள் பளன்றும் 

விளம்ெலொகும்.  

 

கிளியின்பெயர=் சொரு வன்னி யவந்திலக தத்லத= கீரங் கிள்லள 

கிளிெ் பெயரொகும்.  

 

மற்றுங்கிளியின்பெயர=் அரி சுவொகதஞ் சுகமு மொகும்.  

 

குயிலின்பெயர=் கொள கண்டங் தகொரலக ெரபுட்டங்= தகொகிலம் 

பிகத்பதொடு குயிலின் பெயதர.  

 

தகொட்டொன்பெயர=் கூலக குடிலஞ குரொ அல் பகௌசிகம்= ஊம 

னிசொசரியு லூகங் தகொட்டொன்.  

 

பெருங்தகொட்டொன்பெயர=் பகௌசிக மூமன் குடிலஞ கூலக= 

பெரும்பு பளன்ெ பெருங்தகொட் டொன்பெயர.்  

 

அன்றிலின்பெயர=் கவுஞ்ச மன்றில் கிரவுஞ் சமுஞ் சொற்றும். 

 

கொலடயின்பெயர=் கபிஞ்சலங் குரும் பூை்கொலட யொகும்.  

 

கரிக்குருவின்பெயர=் கொரி பிள்லள கபிலங் கஞ்சனங்= கயவொய் 

கரிக்குரு விெ்பெய ரொகும்.  

 

வலியன்பெயர=் கஞ்சனங் கிகிணி கஞ்ச ரீடம்= வயவன் ெொரத்து 

வொசம் வலியன்.  

 

கொரிெ்பிள்லளயின்பெயர=் வஞ்சுளன் வயவன் வயொன் 

கொரிெ்பிள்லள.  

 

தகொழியின்பெயர=் குக்குடங் குருகு வொரணங் தகொழி.  

 

மற்றுங்தகொழியின்பெயர=் ஆண்டலலெ் புள் கொலொயுத மொகும்.  

 

சம்ெங்தகொழியின்பெயர=் கம்பு பளன்ெ சம்ெங் தகொழி.  

 

நிலங்கின்பெயர=் நிலங்கு பூை்.  

 

கொனொங்தகொழியின்பெயர=் கொதம்ெம் கொனொங் தகொழி.  



 

கருங்கிளியின்பெயர=் கீரங் கிள்லளயரி கருங்கிளிக் தகற்கும்.  

 

கரும்புறொவின்பெயர=் கதெொதம் ெொரொ வதங் கரும் புறொதவ  

 

புறொெ்பெொதுவின்பெயர=் தூதுணங் கதெொதங் களரவம் புறொதவ.  

 

கவுதொரியின்பெயர=் சிரவங் கவுதொரி.  

 

ெகண்லடயின்பெயர=் சில்லல ெகண்லட.  

 

நொகணவொய்ெ்புள்ளின்பெயர=் பூலவ சொரிலக நொகண வொய்ெ்புள்.  

 

கல்சிலலயின்பெயர=் ெல்லி பயன்ெ கல்சிலலயொகும்.  

 

உள்ளொன்பெயர=் உள்ள பயன்ெது உள்ளொ னொகும்  

 

மொடெ்புறொவின்பெயர=் கன்தமய்வு கொளெதம் மொடெ் புறொதவ.  

 

தூக்கணங்குருவியின்பெயர=் சிதகஞ்சிந்தன்றூக்கணங்குருவி.  

 

இரொகெ்புள்ளின்பெயர=் மிதுனங் கின்னர மிரொகெ் புள்தள.  

 

தலலயிலொக்குருவியின்பெயர=் மலைக்குயில் தலலயிலொக் 

குருவியொகும்.  

 

சிசச்ிலியின்பெயர=் சிரல்கவுதம் பெொன்வொய்ெ்புள் தித்திரி 

சிசச்ிலி.  

 

மீபனறிசிறுெறலவயின்பெயர=் சிரதல மீபனறி 

சிறுெரலவயொகும்.  

 

ஊரக்்குருவியின்பெயர=் கலிங்கஞ்சகடங்குலிங்கமூரக்் குருவி. 

 

மற்றுமூரக்்குருவியின்பெயர=் புலிங்க பமன்றும் புகலெ் பெறுதம.  

 

கொகத்தின்பெயர=் கரடங் பகரடிெலி புட்டங் கொரி= வொயசங் 

கரும்பிள்லள யரிட்டங் கொகம்.  

 

அண்டங்கொக்லகயின்பெயர=் கொதலொல மண்டங் கொக்லக 

யொகும்.  



 

நீரக்்கொக்லகயின்பெயர=் அரக்்கமும் கரண்டமு நீரக்்கொக்லக 

யொகும்.  

 

பசம்தெொத்தின்பெயர=் குக்கில்பசம்தெொத்துச ்சதகொரமு மதற்தக.  

 

சிவலின்பெயர=் தகொரசம் புல்தலொ டிதல்சிவ லொகும்.  

 

ஆந்லதயின்பெயர=் இருடி பிங்கலல கின்னர மொந்லத.  

 

தெரொந்லதயின்பெயர=் சதகொரம் தெரொந்லத தனக்குெ் பெயதர.  

 

பகொய்யடிநொலரயின்பெயர=் குருகு பவண்டொனங் பகொய்யடி 

நொலர.  

 

பெருநொலரயின்பெயர ்= பெருநொலர தெொதொ பிதொவு மொகும். 

 

கருநொலரயின்பெயர ்= சிகரிகரு நொலரபயனச ்பசெ்பினதர. 

 

பவண்ணொலரயின்பெயர ்= சொரசம் பவண்ணொலர பயனச ்

சொற்றுவதர.  

 

பகொக்கின்பெயர ்= குரண்டமும் வலொகமும் ெகமுங் பகொக்தக. 

 

நீரவ்ொை்ெறலவயின்பெயர ்= உன்னங் கிரொமமுற்கு தரொசங் = 

கின்னர நீரெ்்ெற லவெ்பெய ரொகும்.  

 

துருஞ்சிலின்பெயர.் ஆலொலந் துருஞ்சில்.  

 

வொவலின்பெயர ்= அஞ்சலிலக வொவல்.  

 

வண்டின்பெயர ்= அறுெத ஞிமிறளி யொரெ்தம் பிரமரஞ் = 

சிதரந்தததன மந்தி சிலீமுகந் = தும்பி கரும்புள்சஞ் சொலிகங் கழுது 

– புண்டரீகஞ் சுரும்புசந் திரகஞ் = சூதங் தகசர மதுகரங் கீத = 

மொவரி சஞ்சரிகம் வடுவரி வண்தட.  

 

.ஆண்வண்டின்பெயர ்= சுரும்பு மதுகரந் தும்பியொண் வண்தட. 

 

ததனீயின்பெயர ்= பிரச மதுகரஞ் சரகந் ததனீ.  

 

ஈசலின்பெயர ்= ஈசல் சிதலொம்.  



 

மின்மினியின்பெயர ்= மின்மினிகச ்தசொதம்.  

 

சிள்வீட்டின்பெயர ்= சில்லல பநடி சில்லிலக சிமிலி சிள்வீடு. 

 

விட்டிற்ெறலவயின்பெயர ்= ெதங்கமுஞ் சலெமும் விட்டிற்ெறலவ.  

 

பகொதுகின்பெயர ்= நுளம்தெ நிலம்பியு லங்தக பகொதுபகனல். 

 

மற்றுங்பகொதுகின்பெயர ்= அலகுஞ் சகலு பநொள்ளலு மதற்தக. 

 

சலபகொதுகின்பெயர ்= மசகந் துள்ளல் சலபகொது கொகும்.  

 

நுளம்பின்பெயர ்= அஞலமு ஞலவலு பநொள்ளலு நுளம்தெ.  

 

புட்பெொதுவின்பெயர ்= ெதங்கம் ெக்கி ெதகம் ெத்திரி = விகங்கஞ் 

சகுந்தம் விகிரஞ் சகுனங் = குடிலஞ ெறலவ குரீஇ வியதம = 

பிணிமுகங்ககதம தெொகில்புட் பெொதுெ்பெயர.்  

 

இறகின்பெயர ்= ெலறயுஞ் சதனமும் ெக்கமும் பிஞ்சமுஞ் = 

சிலறயுந் தூவியுஞ் சிறகுந் ததொலகயுங் = கூலையுஞ் சதமுங் 

குரலுங் கூரலும் = வொசமும் ெத்திரமு மிலறயுமிற கின்பெயர.்  

 

மற்றுமிறகின்பெயர ்= ஈரீ கசச் பமன்ன லொகும்.  

 

முட்லடயின்பெயர ்= அண்டஞ் சிலனதகொச மரிட்ட முட்லட. 

 

வொயலகின்பெயர ்= துண்டமுஞ் சுவவு மூக்கும் வொ யலதக. 

 

புள்ளின்மூக்கின்பெயர ்= புள்ளின் மூக்குச ்சுசச்ுபவனெ் புகலும். 

 

புட்சிறகடித்துெ்புலடத்துக்கூெ்பிடுதலின்பெயர ்= = புட்சிற 

கடித்துெ் புலடத்துக் கூெ்பிட = = தலொசனித்த பலன்ெதொகும்.  

 

எைொலுமயிலுபமொழிந்தெறலவயினொண்பெயர ்= = 

எைொலுமயிபலொழிந்த 

தவலனெ் ெறலவகள் = = வைொஅ வொணின் பெயர ்தசவ லொகும்.  

 

மயிபலைொபலன்னுமிரண்டினொண்பெயர ்= = மயிலுபமைொலு 

மொண் 

பெயர ்மரபு = = புகலுங் கொலலெ் தெொத்பதன லொகும்.  



 

தகொழிகூலககளின்பெண்பெயர ்= = * தகொழியுங் கூலகயு 

மல்லொெ் 

பெண்பெய = = ரொயுங் கொலலயள பகனற்கலமயொ.  

 

மற்றும்அவ்வளபகன்னும்பெயர ்= = அெ்பெயரக்் கிளவி 

மயிற்குமொகும்.  

 

புள்ளின்பெண்பெயர ்= = தெலட பெலட பெட்லட புள்ளின் 

பெண்பெயர.்  

 

ெறலவக்குஞ்சின்பெயர ்= = பிள்லளயும் ெொரெ்்புங் குஞ்சின் 

பெயதர.  

 

ெறலவக்குரலின்பெயர ்= = குரலது புகலிற் ெயிரொ கும்தம.  

 

புட்கூட்டத்தின்பெயர ்= = பதொழுதி புட்கூட்டம்.  

 

புட்கூட்டத்ததொலசயின்பெயர ்= = துைனி தயொலச.  

 

 = விலங்கின் வலக 

 

சிங்கத்தின்பெயர=் ஆளி வொளரி யரிமிரு கொெதி – தகொளரி கண்டீ 

ரவம்ெஞ் சொனனஞ் = = சீயமடங்கல் தகசரி முடங்குலள அரிமொ – 

வயெ் தெொத்துெ்ெஞ்ச நகொயுதம் = = வயமொ வயெ்புலி சிங்கெ் 

பெயதர.  

 

யொலனயொளியின்பெயர ்= = அறுலக பூட்லக யொலன 

யொளிெ்பெயர.்  

 

புலியின்பெயர ்= = = வியொக்கிரம் தவங்லக வியொனம் ெொய்மொ= 

தரக்குச ்

சித்திர கொயஞ்சொரத்் தூலம் = = வயவரி புண்ட ரீகம் வல்லியங் = = 

பகொடுவரி 

யுழுலவ குயவரி வயமொ = = புல்லுத் தீவி புலியின் பெயதர.  

 

யொலனயின்பெயர ்= தும்பி கரிணி ததொல்சுண் டொலி = கும்பி 

கலறயடி குஞ்சரம் ெகடு = = களிறு பூட்லக கரிமொ தங்கம் = 

வழுலவ தவைம் 

வொரண பமொய்தய = = யும்ெ பலறும்பி யுவொதவ பெொங்கடி = = = 



தந்தி யத்தி கடிலவ 

கயதம = நொகஞ் சிந்தூரந் தூங்க னிருமதம் = புலைக்லக 

வல்விலங்கு நொல்வொய் 

புகர ்முகம் = மதொவளந் தந்தொ வளமருண் மொதவ = லகம்மொெ் 

பெருமொ மதமொ 

வயமொ = மந்த மொதவ மதகய மொம்ெ = லிெதம தெொதகங் களெம் 

யொலனெ்பெயர.்  

 

= = = = = = = = = = =  

*அடியில் வருஞ்சூத்திரத்தொல், அளபகனற்குரிய என்னும் 

ெொடத்லத அளபகனற் 

கலமயொ எனக்பகொண்டொம். பதொல்கொெ்பியம் பெொருள் = 

மரபியலில் "தகொழி கூலக 

யொயிரண்டல்லலவ சூழுங்கொலலயளபகனவலமயொ. அெ்பெயரக்் 

கிளவி மயிற்குமொகும்" எனவருஞ்சூத்திரங்களொலுங் கொண்க. 

 

மதயொலனயின்பெயர ்= மதகரி தந்தி களிறு மதயொலன.  

 

.உதவிபசய்யொலனயின்பெயர ்= உதவி பசய்யொலன யூத நொதன். 

 

பெண்யொலனயின்பெயர ்= அத்தினி கரிணி வடலவ பிடிபெண் 

யொலன.  

 

..யொலனக்கன்றின்பெயர ்= கயந்தலல தெொதகந் துடியடி களெங் = 

கயமுனி யொலனக் கன்றொ கும்தம.  

 

.யொலனநுதலின்பெயர ்= மதகமுங் கும்ெமு மத்தகமு நுததல. 

 

.யொலனத்துதிக்லகயின் பெயர ்= பதொண்லட பதொண்டலஞ் 

சுண்லட துதிக்லக.  

 

யொலனக்லகந்நுனியின்பெயர=் லகந்நுனி புட்கரம்.  

 

யொலனக்கலடக்கண்ணின்பெயர ்= கலடக் கண்ணிரி யொணம். 

 

யொலனக்பகொம்பின்பெயர ்= தந்த பமயிறுதகொடு மருெ்புக் 

பகொம்தெ.  

 

யொலனபகொம்பினடுெ்பெயர ்= பிருதி மொனங் பகொம்பினடு 

பவன்ெ.  

 



யொலனமுன்கொலின்பெயர ்= கொத்திர முன்கொல்.  

 

யொலனெ்பின்கொலின்பெயர=் அெரம் பின்கொல்.  

 

யொலனமுதுகின்பெயர ்= முதுகு மஞ்சொகும். . 

 

யொலனமத்தகத்தின்பெயர=் மத்தகம ததொற்கடம். . 

 

யொலனவொலின்பெயர=் வொறொல வட்டம். . 

 

யொலனவொனுனியின்பெயர ்= வொனுனி தவசகம். . 

 

யொலனவொற்கீழிடத்தின்பெயர=் பவருகம்வொற் கீழிடம். . 

 

யொலனசப்சவியின்பெயர=் பசவிகன்னந் தொலம். . 

 

யொலனநடுசப்சவியின்பெயர=் வட்ட நடுசப்சவி.  

 

யொலனபசவியடியின்பெயர ்= சூளிலக பசவியடி.  

 

யொலனவொயின்பெயர ்= தளவு வொபயனல்.  

 

யொலனமதசச்ுவட்டின்பெயர ்= கடதம பகொடிறு கரடவடு.  

 

யொலனயுமிை்நீரின்பெயர ்= உமிை் நீர ்விலொழி.  

 

யொலனெ்ெல்லடியின்பெயர ்= கரீரம் ெல்லடி.  

 

யொலனமதத்தின்பெயர ்= மதங்கடம் தொனங் கடொமு மொகும். 

 

யொலனத்ததொட்டியின்பெயர ்= அங்குசந் ததொட்டி.  

 

யொலனெ்பிடரின்பெயர ்= இயொதம் பிடதர.  

 

யொலனெ்புகரம்ுகத்தின்பெயர ்= புகர ்முகஞ் சிந்துரம்.  

 

யொலனநுதலணிசிந்தூரத்தின்பெயர=் = நுதலணி சிந்தூரஞ் 

சொதமொற் ெலதம.  

 

யொலனதமற்றவிசின்பெயர=் = யொலன தமற்ற விசிலகட மொகும்.  

 

.. யொலனதநொயின்பெயர=் = ெொகலம் யொலன தநொய்.  



 

யொலனெடுகுழியின்பெயர=் = ெடுகுழி ெயம்ெொம். . 

 

யொலனெடுக்குமிடத்தின்பெயர=் = ெடுக்குமிடம் வொரி.  

 

யொலனநுதற்ெட்டத்தின்பெயர=் = ெட்ட தமொலட.  

 

யொலனத்திரளின்பெயர=் = கடகம் யொலனத்திரட்பெயரக்் 

கட்டுலர.  

 

பிறந்தநிலெ்பெயலரெ்பெற்றயொலனபெறும்பெயரொவன= = 

கிரிசரம் வநசர நதிசர மடுத்துெ = பெறுதம யொலன பிறந்த 

நிலெ்பெயர.்  

 

குதிலரயின்பெயர=் = ெரிதய ெொடலம் ெொய்மொ புரவி—யரிகன 

வட்ட மத்திரி தகொரம் = வொசி துரங்க மொதவ கந்துகந் = தூசி யிவுளி 

துரகந் துரகதங் = தகொடகஞ் சயிந்தவங் தகொணங் குரகதங் = 

கந்தருவங் கிள்லள மண்டிலங் கற்கி = யசச்ுவ முன்னி யயதம 

பகொக்குக் = பகொய்யுலள சடிலங் குந்தங் கண*ணுகங் = 

தகொலடவயமொ குதிலரயின் பெயதர.  

 

ெொண்டியன்குதிலரயின்பெயர=் = அவற்றுள்= கனவட்டபமன்ெது 

வழுதி யூரம்ொ. . 

 

தசொைன்குதிலரெ்பெயர=் = தகொர பமன்ெது தசொை னூரம்ொ.  

 

தசரன்குதிலரெ்பெயர=் = ெொடல பமன்ெது தசர னூரம்ொ.  

 

குறுநிலமன்னர ்குதிலரயின்பெயர=் = கந்துகங் குறுநில மன்ன 

ரூரம்ொ.  

 

குதிலரமயிரின்பெயர=் = சுவல்குலச கூந்தல் தமசக மயிதர.  

 

குதிலரக் குளம்பின்பெயர=் = குரமுங் குரசல்சயுங் குரசுங் 

குளம்தெ.  

 

குதிலரதெொமொரக்்கத்தின்பெயர=் = மொதிக மதுதெொ மொரக்்க 

மொகும்.  

 

குதிலரவொலின்பெயர=் = வொலதி ததொலக வொல தொகும்.  

 



ெசுவின்பெயர=் = தகொதவ பெற்றங் நிலரகுடஞ் சுட்டுத் = 

ததனுசுலர ெத்திலர கபிலல தசதொ = வொதவ சுரபி யொன்ெசு 

வொகும்.  

 

பதய்வெ்ெசுவின்பெயர=் = ததனுவுங் கபிலலயுந் பதய்வெ்ெசுதவ.  

 

நற்ெசுவின்பெயர=் = ெத்திலர நற்ெசு.  

 

குணமில்லொெ்ெசுவின்பெயர=் = சுலதகுண மிலொெ் ெசு.  

 

ஓரீற்றுெ்ெசுவின்பெயர=் = கிட்டிதயொ ரீற்றுெ் ெசு.  

 

மலட்டுெ்ெசுவின்பெயர=் = வற்லச மலட்டுெ் ெசு  

 

கன்லறவளரக்்கும்ெசுவின்பெயர=் = வற்சலங் கன்லற வளரக்்கும் 

ெசுதவ.  

 

ெசுவின்முலலெ்பெயர=் = சுலரமுலல பயன்ெ.  

 

ெசுக்தகொட்டத்தின்பெயர=் = ெசுநிலலதகொட்டம்  

 

மடியின்பெயர=் = பசருத்த லொபீன மடிபயந வகுெ்ெர.்  

 

ெசுவின்கன்றின்பெயர=் = தன்னம் வற்சந்தனம் ெசுவின்கன்தற.  

 

ெசுக்கூட்டத்தின்பெயர=் = கொலிநிலரபதொறுகதுெ்புக் கொதலயம் 

ெசுக்கூட்டம்.  

 

எருதின்பெயர=் = ெொறல், தசவிலட,ெொண்டில், பெற்றம், பூணி 

குண்லட, புல்லங் கொலள= யிறொதல பகொட்டியமூரி பயருபதனல்.  

 

ஏற்றின்பெயர=் = குத்தமும்விடெமுங் கூளியு நந்தியு= முக்கமு 

மிடெமு தமபறன வுலரெ்ெர ் 

 

தெபரருதின்பெயர=் = ெகடு தூரியம் ெொறல்தெ பரருதத.  

 

பெொதிபயருதின்பெயர=் = தூரியந்,தூரவ்கம்பெொதிபயருதொகும்.  

 

எருதின்முரிெ்பின்பெயர=் = இமிதல தயற்றின் றிரண்முரிெ் ெொகும்.  

 

பெொலிபயருதின்பெயர=் = ஏறு கூளி யிடெம் பெொலி பயருதத.  



 

எருலமயின்பெயர=் = கொரொன் மகிடங் கவரி கொரொ= கொசொச ்

லசரிெம் வடலவ கயவொய், தமதி பயருலம மூரியு மொகும். . 

 

எருலமெ்தெொத்தின்பெயர=் = ெகடுங்கடொவுமவற்றின்தெொத்தொம் 

 

மலட்படருலமயின்பெயர=் = லமலம பயன்ெதுமலட்படருலமெ் 

பெயர ் 

 

ஆட்டின்பெொதுெ்பெயர=் = அருணங் பகொசல்ச, துருலவ, தமைக 

மசமுத டுள்ளன் மறிலம பவறிபகொறி= புருலவ, சொகமொட்டின் 

பெொதுெ்பெயர.்  

 

பசம்மறியொட்டின்பெயர=் = உதள்பகொறி துருலவ பயொரு 

தவபுருலவ= யருண தமடஞ். பசம்ம றியொபடன்ெ.  

 

துருவொட்டின்பெயர=் = துருலவ பகொறி லமதுருவொடொகும்.  

 

துருவொட்தடற்றின்பெயர=் = தமைகங் கம்ெளந் தகதர திண்ணகம்= 

= ஏைதங், கடொதுருவொட்டி தனதற  

 

ஆட்டுக்குட்டியின்பெயர=் = குட்டன் தசொரன் மறிெறை்குட்டி  

 

பவள்ளொட்டின்பெயர=் = பவள்லள வற்கொலி பகொசல்ச 

பவள்ளொதட.  

 

பவள்ளொட்தடற்றின்பெயர=் = தமடஞ் பசசல்சசொக தமொத்லத= 

யசலம கடொபவள்லள யொட்டிதனதற.  

 

பவள்ளொட்டுமறியின்பெயர=் = பவள்லளபயன்ெது மறிக்கு 

மொகும  

 

ெள்லளயொட்டின்பெயர=் = பவள்லள வற்கொலி ெள்லளயொதட.  

 

வலரயொட்டின்பெயர=் = வருலச சரெம் வலரயொ டொகும்.  

 

கொட்டொவின்பெயர=் = ஆமொகலவயமொ கொட்டொவொகும்.  

 

மலரயின்பெயர=் = ஆவிதங் கொனக் குதிலரமலர யொகும்.  

 

ஒட்டகத்தின்பெயர=் = அத்திரி பநடுங்கழுத்தறொ தசரகங் 



கனகதம் = அயவன மிரவண பமொட்டகமொகும்.  

 

கழுலதயின்பெயர=் = தவசரி தகொகு கரம்வொதலெங் = கொள வொதய 

கரத்்தெங் கழுலத.  

 

தகொதவறுகழுலதயின்பெயர=் = தவசரி யத்திரி தகொதவறு 

கழுலத.  

 

கரடியின்பெயர=் = ெல்லூக பமண்கு உளியம் ெல்ல= மிளிறு 

பமலுவுங் குடொவடியுங் கரடி.  

 

கவரிமொவின்பெயர=் = ஏகின மொனமொ ெட்டங் கவரிமொ.  

 

சவரியின்பெயர=் = ஆகு கவரி சீகரஞ் சவரி.  

 

மற்றுஞ்சவரியின்பெயர=் = சொமரம் பவண்மயிருஞ் சவரியொகும்.  

 

மொனின்பெயர=் = அரிண நவ்விகுரங்கஞ் சொரங்க மறியுலை 

சூனம் தமணம் பிலண மொனின்பெயர.்  

 

மொதனற்றின்பெயர=் = இரலல வசச்ய மவற்றி தனதற.  

 

மற்றும் மொதனற்றின்பெயர=் = கலலகரு மொபனன வருமொ 

னதற்தக.  

 

புல்வொயின்பெயர=் = இரலல புல்வொ பயன்னலொகும்.  

 

ென்றியின்பெயர=் = தகைல் குதரொடங் கிரிகிடி கிருட்டி = தமொைல் 

வரொகம் தெொத்திரி தகொல= பமறுழி வல்லுளி தயனஞ் சூகரங்= 

கனலி யிருளி கருமொ தகொணி = தெொை்முக 

மரிலமம்மொகளிறுென்றி.  

 

முட்ென்றியின்பெயர=் = சல்லியமுளவு பமய்தய முண்மொ.  

 

மற்றுமுண்மொவின்பெயர=் = சல்லக முட்ென்றி நொமமொகும்.  

 

முட்ென்றிமுள்ளின்பெயர=் = சல்லமுஞ் சலமு மவற்றின் முள்ளின் 

பெயர.்  

 

குரங்கின்பெயர=் = வலிமுகங் கலிதய மரக்்கடமரிதய – வொனரங் 

தகொடரங் கீசகங் தகொலம்= பிலவங்கந் ததொரணமந்தி யூக = 



நிரந்தர நொ*கங் குரங்கின் பெயதர.  

 

 பெண்குரங்கின்பெயர=் மந்தி யூக மற்றதன் பெண்பெயர ் 

 

 கருங்குரங்கின்பெயர=் கொரூகம் யூகங் கருங்குரங் கின்பெயர ்

 

 முசுவின்பெயர=் ஓரியுங் கலலயுங் கள்வனு முசுதவ  

 

 மற்றும்முசுவின்பெயர=் தகொலொங் கூலலமம் முகனுமதற்தக 

 

 நொயின்பெயர=் ஞமலி யுசச்ி பயகினங் குக்கன்= கூரன் சூரன்சொர 

தமயன்= சுனகன்புதரொகதி குலரமுகன் ஞொளி = சுணங்கன் 

முடுவல் ெொட்டி கவொதவ = ெொசியிலவ நொயின் பெயபரனெ் ெகரும்  

 

 பெண்ணொயின்பெயர ்= = முடுவல் பெண்ணொயொகபமொழிெ  

 

 பசந்நொயின்பெயர ்= = விருகமுங் பகொக்கு மண்டிகமுஞ் பசந்நொய்  

 

 முயலின்பெயர ்= = சசமும் வயமு முயலொ கும்தம  

 

 நரியின்பெயர=் ஓரி யிகல னூளன் சம்பு = பசந்து குதரொட்டங் 

தகொமொயுச ்சிருகொல = = பனொண்டன் பூரிமொயு நரியின்பெயதர.  

 

 முதுநரியின்பெயர ்= = முதுநரி யிகலன் தகொமொயு தவொரி  

 

 பகொம்பிலொமிருகத்தின்பெயர ்= = குமரபமன்ெது பகொம்பிலொ 

மிருகம்  

 

 பூலஞயின்பெயர ்= = பவருகு மண்டலி யிற்புலி விலொளம் –ெவன 

தமொதிமொரச் ்சொலம் ெொக்கன்= பூலச யலவன் விடருகம் பூலஞ  

 

 கொட்டுெ்பூலஞயின்பெயர ்= = கொன்புலி மண்டலி ெொக்கன் கொன் 

பூலஞ  

 

 ஆண்பூலஞயின்பெயர ்= = விலொளமுங் கடுவனும் பவருகு மொண் 

பூலஞ  

 

 அழுங்கின்பெயர=் ெளிங்கு மறியு மழுங்கொ கும்தம  

 

 அழுங்கின்குருலளயின்பெயர=் மற்றிதன் குருலள மறிபயன 

லொகும்  



 

 நொவியின்பெயர ்= = மறுவி மிருகமத நொவி யொகும்  

 

 கத்தூரியின்பெயர ்= = மொன்மதந் துருக்க நரந்த நொனங் கத்தூரி  

 

 கீரியின்பெயர ்= = நகுலங் கொத்திரி தீரல்வயுங்கீரி  

 

 உடும்பின்பெயர ்= = முசலிலக தகொதொ தடியுடும் ெொகும்  

 

 அணிலின்பெயர ்= = வரிெ்புறம் பவளிலணி லிலுலதயு ,மொகும் 

 

 ெசத்சொந்தியின்பெயர ்= = தகொம்பி சரடம் சொயொனத முசலி= ஓதி 

தண்தடொதடொத்தி மயிற் ெலக = = கொம ரூபிெச ்தசொந்தியு மொகும்  

 

 ஓந்தியின்பெயர ்= = ஓமொ தனொதி தயொத்திதயொந்திெ்பெயர ் 

 

 மூஞ்சூற்றின்பெயர ்= = சூரன் சுண்டன் சுந்தரி மூஞ்சூ= = றொகுஞ் 

சுவவுமெ் பெயரொதம  

 

பெருசச்ொளியின் பெயர ்= = மூடிகங் களதமுந் துருெ்பெருசச்ொளி.  

 

கொபரலியின் பெயர ்= = கருெ்லெகொபரலி.  

 

சீபறலியின் பெயர ்= = சிகிரி சீபறலி.  

 

அகபைலியின் பெயர ்= = இரும்ெனகபைலி.  

 

இல்பலலியின் பெயர ்= = ஆகுவில்பலலி.  

 

பகவுளியின் பெயர ்= = புள்ளி தகொகிலம் பெொந்து மலனக்தகொள் = 

= ெல்லி பகவுளிெ் பெயரொகும்தம.  

 

எறும்பின் பெயர ்= = உறவி பிலஞ் சுதலொெம் பிபீலிலக பயறும்தெ.  

 

கலறயொன் பெயர ்= = சிதலல யொைல் பசல்தல கலறயொன்.  

 

ததளின் பெயர ்= = பதறுக்கொல் விருசச்ிக நளிவிடந் தததள.  

 

மற்றுந்ததளின் பெயர ்= = நளிதய துட்டன் விடமு 

பளன்ெதுமொம்.  

 



இந்திரதகொெத்தின் பெயர ்= = ஈயன் மூதொதம் ெலமிந்திர தகொெம்.  

 

விலங்கின் பெொதுெ் பெயர ்= = மொவு மிருகமு மொனுங்குரங்க மு= 

மொகும் விலங்கின் பெொதுெ்பெயரொகும்.  

 

விலங்கின் வொலின் பெயர ்= = ததொலக வொலதி கூலம் தவசகம் = =  

வொல பதன்ெ விலொங் கூலமு மொகும்.  

 

விலங்கின்வொற்கீழிடத்தின் பெயர ்= = வொலின் கீை் பவருகம்.  

 

விலங்கின் பகொம்பின் பெயர ்= = தகொடு மருெ்பு முலலவயுங் 

பகொம்தெ.  

 

மற்றும்விலங்கின் பகொம்பின் பெயர ்= = சிருங்கமும் 

விடொணமுமெ் 

பெயரப்தரிக்கும்.  

 

புலொலின் பெயர ்= = புறணி புலொதல புலலயு மொகும்.  

 

மற்றும் புலொலின் பெயர ்= = 

ஊை்த்தலசபூதிபயன்றுலரக்கெ்ெடுதம.  

 

இலறசச்ியின் பெயர ்= = ஊை்த்த றலசயுந் தடியூன் வள்ளுரம் = 

பிசிதம் விடக்குத்தூவும் பூை்தியு மிலறசச்ி.  

 

ஆவினிலறசச்ியின் பெயர ்= = ஆவினிலறசச்ி வள்ளுரமொகும்.  

 

முலடநொற்றத்தின் பெயர ்= = பூை்தி யூை்த்தல் புலவு முலடதய.  

 

ததொலின் பெயர ்= = சருமங் கிருத்திமம் வடகந் துவக்கு = 

வுரிலவயுரியதள் புறணி ெசல்ச = = துருத்தி ெத்துந் ததொபலன் 

றொகும்.  

 

இரத்தத்தின் பெயர ்= = பசந்நீர ்குருதி தசொரி பயருலவ புண் = 

ணீர ்தசொணிதங் கலறசுடுவனுதிர= = மின்னலவ யிரத்த 

பமன்னலொகும்.  

 

சூலின் பெயர ்= = பீளுஞ் சிலனயுங் கருவுஞ்சூ பலன்ெ.  

 

விலங்கினொண்மரபு 

 



விலங்கினொண்பெயர=் களிறும் தெொத்துங் கலலயுங் கடுவனும்= 

ெகடுஞ் தசவு பமொருத்தலுந் தகரு= தமறு மும்ெலு தமட்லடயு 

மொவு= தமொரியுஞ் தசவலும் விலங்கி னொண்பெயர ் 

 

 அவற்றுள்= களிபறன்னுபெயர=் கரியுஞ் சுறவுங் தகைலுங் களிதற  

 

 தெொத்பதன்னும்பெயர=் மலரயொன் கொரொன் கொட்டொெ் புல்வொய் 

புலி *சலசொதியலனத்தும் தெொத்தத  

= = = = = = = = = = = = = =  

*சலசொதியலனத்தும் என்றது= சுறொ, முதலல, இடங்கர,் கரொம், 

வரொல், வொலள இவ்வொறலனயும் "நீரவ்ொை் சொதியுள*றுபிறெ்புரிய" 

என்ற பதொல்கொெ்பியம்= பெொருள், மரபியல் சூ= ஆல் உணரக். 

 

 மற்றும்தெொத்பதன்னும்பெயர=் யொலன பவருகு குதிலர தெொத்தத  

 

 கலலபயன்னும்பெயர=் மொனு முசுவுங் கலலபயன வருதம  

 

 கடுவபனன்னும்பெயர=் கவியும் பூலஞயுங் கடுவபனன்ெ  

 

 ெகபடன்னும்பெயர=் யொலனயு பமருலமயும் பெற்றமு மற்றிலவ 

ெொன்லம= யிலுலரக்கிற் ெகபடன்றொதம  

 

 தசபவன்னும்பெயர=் குதிலர பயருது புல்வொய் தசபவனல் 

 

 ஒருத்தபலன்னும்பெயர=் கவரி யொலன ென்றி கரடி= யுரியவொகு 

பமொருத்தற் பெயரக்்பகொலட  

 

 தகபரன்னும்பெயர=் துருவொடும் தவைமும் யொளியுஞ் சுறொவும்= 

தகபரனு நொமஞ் சொற்றெ் பெறுதம  

 

 ஏபறன்னும்பெயர=் புலியுலை மலரயொெ் புல்வொ பயருலம= யரிசு 

றொசச்ங் தகதயபறனலொகும்  

 

 உம்ெபலன்னும்பெயர=் யொலனயும் யொடு மும்ெபலன்ெ  

 

 எட்லடபயன்னும்பெயர=் எருலமயும் பவருகு தமட்லட பயன்ெ  

 

 மொபவன்னும்பெயர=் குதிலர யொலன ென்றி மொதவ  

 

 ஓரிபயன்னும்பெயர=் முசுவு நரியு தமொரி யொகும்  

 



 தசவபலன்னும்பெயர=் தகொழியு மன்னமுஞ் தசவலொகும்  

 

விலங்கின்பெண்மரபு 

 

 விலங்கின்பெண்ெொற்பெொதுெ்பெயர=் பிலணயும் ெொட்டியும் 

பெட்லடயும் பிணொவு= மொவுமொனும் பிடியு நொகும்= மந்தியு மூடுங் 

கடலமயு பமன்லவ= பிறவும் விலங்கின் பெண்ெொலொதம  

 

 பிலணபயன்னும்பெயர=் அவற்றுள்= உலையு நொயும் ென்றியும் 

புல்வொயும்= பிலணபயனும் பெயரக்்பகொலட தெசெ்ெடுதம  

 

 ெொட்டிபயன்னும்பெயர=் ென்றியு நொயும் ெொட்டிபயன்றொகும்  

 

 மற்றும்ெொட்டிபயன்னும்பெயர=் நரியிற் ெொட்டி நலட 

பெற்றியலும்= ஒரு சொரவ்ிலங்கின் பெண்பெயரக்்குலரெ்ெர ் 

 

 பெட்லடபயன்னும்பெயர=் ஒட்டகங் குதிலர கழுலத 

மலரசிங்கம்= பெட்லட பயன்னும் பெயரக்்பகொலட பெறுதம  

 

 பிணொபவன்னும்பெயர=் ென்றி புல்வொய் நொபயன மூன்றும்= 

பின்றொக் கொட்சிெ் பிணொபவொடு வருதம  

 

 ஆபவன்னும்பெயர=் எருலமயும் ெசுவும் மலரயுமொ பவன்ெ  

 

 ஆபனன்னும்பெயர=் ஆவு பமருலமம மலரயு மொதன  

 

 பிடிபயன்னும்பெயர=் கரியும் யூகமுங் கவரியும் பிடிதய  

 

 நொபகன்னும்பெயர=் மலரயும் பெற்றமு பமருலமயு நொதக  

 

 மற்றும்நொபகன்னும்பெயர=் நந்து நீரவ்ொை் சொதியு நொதக  

 

 மந்திபயன்னும்பெயர=் குரங்கும் யூகமு முசுவ பமன்றிலவ= 

வருங்கொற் பெண்பெயர ்மந்திபயன்றொகும்  

 

 மூடுகடலமபயன்னும்பெயர=் மூடுங் கடலமயு மொடல பெறொதவ  

 

 பெண்பிணொபவன்னும் பெயரக்ள்= பெண்ெொ பலலவயும் 

பெண்ணும் பிணொவுமொம்  

 

 ஆபணன்னும்பெயர=் ஆண்ெொ பலலவயு மொபணனெ் ெடுதம 



 

விலங்கின்பிள்லளமரபு 

 

 விலங்கின்பிள்லளெ்பெயர=் குருலளயுங் குட்டியும் ெறழும் 

பிள்லளயு= மறியுங் கன்றுங் குைவியும் ெொரெ்்பும்= மகவும் 

விலங்கின் பிள்லளெ் பெயதர.  

 

 குருலள, ெறை், குட்டிபயன்னும்பெயரக்ள்= அவற்றுள்= புலி முயல் 

ென்றி நரிநொ பயன்றிலவ= குருலளயும் ெறழுங் குட்டியு மொகும,  

 

 பிள்லளபயன்னும்பெயர=் பிள்லளெ் பெயரந்ொ பயொழியெ் 

பெறுதம  

 

மறிபயன்னும்பெயர ்= ஆடுங்குதிலரயுமொ னழுங்குமறிபயனல். 

 

கன்பறன்னும்பெயர ்= கலலயு மொனுங் கழுலதயு மலரயும்= ெசுவு 

பமருலமயுங் கடலமயும் யொலனயு= பமொட்டகமுங் கவரியுங் 

கரொமுங் கன்பறன்ெ.  

 

 குைவி, மகவு, குட்டி, பிள்லள, ெறை், ெொரெ்்பென்னும்பெயரக்ள்= 

குரங்கு முதலொய்க் தகொட்டில் வொைம்= விலங்கின் பெள்லளெ் 

பெயரிலன விளம்பிற்= குைவியு மகவுங் குட்டியும் பிள்லளயும்= 

ெறழும் ெொரெ்்புமெ் ெண்ெொ கும்தம  

 

 ெறை், குட்டிபயன்னும்பெயரக்ள்= பவருகு நரியு முயலு 

பமன்றிலவ= ெறழுங் குட்டியு மொகும் ெண்தெ  

 

 பிள்லள, ெொரெ்்பு ,ெறபைன்னும்பெயரக்ள்= பிள்லளயும் ெொரெ்்பும் 

ெறழுபமன் பெயரக்= டள்ளருஞ் சிறெ்பிற் றவை்வன பெறுதம  

 

 குைவிபயன்னும்பெயர=் யொலனயுங் கடலமயு மலரயு 

பமருலமயு= மொனுங் குைவிெ் பெயதரொடலடயும்.  

 

 குருலள கன்பறன்னும்பெயரக்ள்= குருலளயுங் கன்று மொனிற் 

பகொளதல.  

 

 குைவிபயன்னும்பெயர=் குைவி முசுவின் குணநலட பெறுதம  

 

 பிள்லளபயனும்பெயர=் நந்தி தனற்லறயும் மொனின் 

குருலளயும்= வந்துழி= பயொருசொர ்வைங்கும் பிள்லளெ்பெயர ் 

 



 ெறை்குட்டிபயன்னும்பெயரக்ள்= *ெொக்கனுமணிலும்ெறபைொடு 

குட்டி  

= = = = = = = = = = = = =  

*ெொக்கன்= பூலன 

 

 ெொரெ்்பு, பிள்லளபயன்னும்பெயரக்ள்= ெொரெ்்பும்பிள்லளயுந் 

தவை் சொதிக்குரிய.  

 

 விலங்கின்கூட்டத்தின்பெயர=் சொலம் வியூகம் யூதம் விருந்தங்= 

குலமொரக்ணமும் விலங்கின் கூட்டம்  

 

= வது ெொம்பின்வலக 

 

 ெொம்பின்பெயர=் அரவு கட்பசவி யங்கதம் வியொளம்= உரகம் 

ென்னக நொகஞ் சரெ்்ெ= மரிதய மொசுணம் புயங்கம் ெொந்தள்= 

ெணியகிதந்த சூகம் தெொகி= விடதரங் கும்பி நசங்கொ தகொதர= 

மரொளஞ்சக்கிரி யலனத்தும் ெொம்தெ  

 

 மற்றும்ெொம்பின்பெயர=் வொகுவவகதங் கூடெதமும் ெொம்தெ  

 

 சொலரெ்ெொம்பின்பெயர=் துண்ட மிலஞ்சி சொலரெ் ெொம்தெ  

 

 மண்டலிெ்ெொம்பின்பெயர=் மண்டலியொவுங் தகொளகமொகும்  

 

 கண்குத்திெ்ெொம்பின்பெயர=் மொலுதொசனன் மற்றது கண்குத்தி 

 

 ெொம்பின் ெடத்தின் பெயர ்= லெயும் ெணமும் ெொம்பின் ெடதம. 

 

 ெொம்பின் ெடெ்பெொறியின் பெயர ்= உத்தியுந் துத்தியு முரகெடெ் 

பெொறி.  

 

 நஞ்சின் பெயர ்= கொளொங் கொரி கரள நீலங்கர = மொலொல மொலங் 

கடுவிட நஞ்தச.  

 

 ெொம்பினசச்ுெ்ெல்லின் பெயர ்= கட்பசவி நஞ்சு கொலும்ெல் தட்டம்.  

 

 நொகரவண்டின் பெயர ்= நொகர வண்டினொம பநொள்லள.  

 

 சிலந்தியின் பெயர ்= சிலம்பி யுலூலத கொவன் சிலந்தி.  

 

 உளுவின் பெயர ்= உளுபவன் கிளவி யுசுவொகு பமன்ெ.  



 

 நொங்கூழின் பெயர ்= நொங்கூைக் கிளவி பூநொகமு மொகும்.  

 

 உலண்டின் பெயர ்= தகொற்புழு வுலண்டு கீட மொகும்.  

 

 புழுவின் பெயர ்= கீடமும் பெொட்டுங் கிருமியும் புழுதவ.  

 

= வது சலசரவலக 

 

 மகரமீனின் பெயர ்= மொதன சுறொக்கலல மகரமீனின் பெயர.்  

 

 மற்றுமகரமீனின் பெயர ்= மீதன பறன்ெதும் விளம்ெெ் பெறுதம.  

 

 இறொன்மீனின் பெயர ்= இறதவ யிறொன்மீன்.  

 

 பகளிற்றுமீனின் பெயர ்= பகளிறு பகளிற்றுமீன்.  

 

 பெருமீனின் பெயர ்= யொலனமீன் ெலனமீன் றிமிலம் பெருமீன்.  

 

 யொலனமீலனவிழுங்குமீனின் பெயர ்= யொலனலய விழுங்குமீன் 

றிமிங்கிலமொகும்.  

 

 அம்மீலனவிழுங்குமீனின் பெயர ்= அம்மீலன விழுங்குமீன் 

றிமிங்கில கிலதம.  

 

 ஆரொன்மீனின் பெயர ்= ஆரலொரொன்மீன்.  

 

 பகண்லடமீனின் பெயர ்= செரங் பகண்லடமீன்.  

 

 மலங்குமீனின் பெயர ்= ஏலனயு நூலறயு மலங்பகன் றொகும்.  

 

 அயிலரயின் பெயர ்= அயிலர பநொய்ம்மீன் சிறுமீ னொகும்.  

 

 மீன்பெொதுெ்பெயர ்= மயிலலயு மொனு மசச்மு மீனமும் = புைலு 

மீனின் பெொதுெ்பெய ரொகும்.  

 

 முதலலயின் பெயர ்= சிஞ்சு மொர மிடங்கர ்வன்மீ = னிங்கிலவ 

கரொதவ கொரமுதலல பயன்ெ.  

 

 ஆண்முதலலயின் பெயர ்= கரொவதனொபணனக்கருதல் 

தவண்டும்.  



 

 சிெ்பியின் பெயர ்= இெ்பி சுத்தி சிெ்பி யொகும்.  

 

 ெறலவபயன்னும் பெயர ்= ததொற்சிற பகல்லொம் ெறலவ 

பயனெ்ெடும்.  

 

 ஆலமயின் பெயர ்= கமடங் கூரம்ங் கசச்ெ முறுெ்ெடக்கி= கடிெ் 

புமொலமெ் பெயரொகும்தம.  

 

 பெண்ணொலமயின் பெயர ்= துளி பெண்ணொலம யொபமனச ்

பசொல்லுெ.  

 

 சங்கின் பெயர ்= நந்து சுத்தி நொகு ெணிலம் = வண்டு தகொடு 

வலளதய சுரிமுகங் = கம்பு பவள்லள யிடம்புரி சங்தக.  

 

 மற்றுஞ்சங்கின் பெயர ்= தரொவுமதன்பெயரச்ொற்றெ் பெறுதம.  

 

 வலம்புரிசச்ங்கின் பெயர ்= வலம்புரி பகொக்கலர.  

 

 சலஞ்சலத்தின் பெயர ்= சலஞ்சலம் ெணிலம்.  

 

 இடம்புரிசச்ங்பகன்னும் பெயர ்= இெ்பி யொயிரஞ் சூை்ந்த 

திடம்புரி.  

 

 வலம்புரிசச்ங்பகன்னும் பெயர ்= இடம்புரி யொயிரஞ் சூை்ந்தது 

வலம்புரி.  

 

 சலஞ்சலபமன்னும் பெயர ்= வலம்புரி யொயிரஞ் சூை்ந்தது 

சலஞ்சலம்.  

 

 ெொஞ்சசன்னியபமன்னும் பெயர ்= சலஞ்சலமொ யிரஞ்சூை்ந்தது 

ெொஞ்ச சன்னியம்.  

 

 நத்லதயின் பெயர ்= கருநந்து நொகு சுரிமுக நத்லத.  

 

 கிளிஞ்சிலின் பெயர ்= ஏரலு பமருந்து மூரலுங் கிளிஞ்சில்.  

 

 தவலளயின் பெயர ்= அரிமண் டூகந் ததலர தவலள.  

 மற்றும்தவலளயின் பெயர ்= நுணலலயும் தெகமு நுவல்பெயர ்

பெறுதம.  

 



 பஞண்டின் பெயர ்= கள்வ னலவ னள்ளி கரக்்கடகங் – குளிதர 

கலவத்தொண் பஞண்டின் கூற்தற.  

 

 ஆண்பஞண்டின் பெயர ்= அலவ னொண்பஞண்டொகு பமன்ெ.  

 

 ெலகலறயின் பெயர ்= ெட்டி கவடி யலகு ெலகலற.  

 

 அட்லடயின் பெயர ்= உருதவ சளூக மட்லடபயன பமொழிெ.  

 

எட்டொவது = = மொெ்பெயரவ்லக முற்றிற்று. 

ஆக சூத்திரம் =  

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

= = = = = = = = = = = = = = = =  

 

எட்டொவது = = மொெ்பெயரவ்லக = பெயரெ்்பிரிவு. 

 

புள்வலக. 

 

அன்னத்தின்பெயர=் எகினம், அஞ்சம், ஒதிமம், பமன்னலட, 

வக்கிரொங்கம், விகங்கம்.  

 

மற்றுமன்னத்தின்பெயர=் பிணிமுகம், மரொளம். ஆக 

 

அன்னத்திறகின்பெயர=் தூவி.  

 

மயிலின்பெயர=் சிகி, நவிரம், மஞ்லஞ, பிணிமுகம், சிகண்டி, 

மயூரம், தகதொரம், ஒகரம், சிகொவளம், ஞமலி, கலொபி, பீலி, 

ததொலக, தககயம். 

 

மயிற்தறொலகயின்பெயர=் சரணம், சிகண்டம், கூந்தல், சந்திரகம், 

பதொங்கல், தூவி.  

 

மற்றுமயிற்தறொலகயின்பெயர=் பீலி, கலொெம், கூலை. ஆக 

 

விரிதருததொலகயின்பெயர=் தமசகம்.  

 

மயிற்குரலின்பெயர=் அகவல், ஆலல், ஏங்கல்.  

 

மயிற்சிலகயின்பெயர=் அநந்தரம்.  

 

இறகினடிமுள்ளின்பெயர=் முருந்து.  



 

கருடன்பெயர=் லவனன், உவணன், லவனததயன், ெறலவ 

தவந்தன், ென்னகலவரி, கலுைன், தொரக்்கியன், பசௌரி.  

 

மற்றும்கருடன்பெயர=் இலமயிலி. ஆக  

 

கழுகின்பெயர=் ெவலண, உவணம், சகுந்தம், புண்டரம், எருலவ, 

கங்கம்.  

 

மற்றுங்கழுகின்பெயர=் பூகம். ஆக  

 

சக்கரவொகெ்புள்ளின்பெயர=் தநமிெ்புள், சதகொரம்.  

 

பெருங்குருகின்பெயர=் யொலனயுண்குருகு.  

 

எண்கொற்புள்ளின்பெயர=் சிம்புள், வொருண்டம், அம்ெரவொணம், 

சம்ெரம், வருலட, துதரொணம், சரெம்.  

= = = = = = = = =  

 

ெருந்தின் பெயர=் = ெொறு, தசனம். கங்கம்.  

 

மற்றும் ெருந்தின் பெயர=் = ெொரசிலக. ஆக  

 

நிலொமுகியின்பெயர=் = சதகொரம், தெரொந்லத.  

 

பெொய்யொெ்புள்ளின்பெயர=் சலொங்கு  

 

அசுணமொவின்பெயர=் = இசயறிெறலவ, தககயெ்புள்  

 

சொதகெ்புள்ளின்பெயர=் = சொரங்கம்.  

 

,. வொனம்ெொடியின்பெயர.்= = கலிங்கம்.  

 

மற்றும் வொனம்ெொடியின்பெயர=் = தமகெ்புள். ஆக  

 

..கிளியின்பெயர=் = சொரு, வன்னி, அவந்திலக, தத்லத, கீரம், 

கிள்லள.  

 

மற்றுங்கிளியின்பெயர=் = அரி, சுவொகதம்,சுகம். ஆக  

 

குயிலின்பெயர=் = கொளகண்டம், தகொரகொ, ெரபுட்டம், தகொகி 



லம்,பிகம்.  

 

தகொட்டொன்பெயர.் கூகொ, குடிலஞ, குரொல், பகௌசிகம், 

ஊமன், நிசொசரி, உலூகம்.  

 

பெருங்தகொட்டொன்பெயர=் = பகௌசிகம், ஊமன், குடிலஞ, 

கூலக, பெரும்புள்.  

 

அன்றிலின்பெயர=் = கவுஞ்சம், கிரவுஞ்சம்.  

 

கொலடயின்பெயர=் = கபிஞ்சலம், குறும்பூை்.  

 

கரிக்குருவியின்பெயர=் = கொரி,பிள்லள, கபிலம், கஞ்சனம், 

கயவொய்.  

வலியன்பெயர=் = கஞ்சனம், கிகிணி, கஞ்சரீடம், வயவன், 

ெொரத்துவொசம்.  

 

கொரிெ்பிள்லளயின்பெயர=் = வஞ்சுளன், வயவன், வயொன்.  

 

தகொழியின்பெயர=் = குக்குடம், குருகு, வொரணம்.  

 

மற்றுங்தகொழியின்பெயர=் = ஆண்டலலெ்புள், கொலொயுதம். ஆக . 

 

சம்ெங்தகொழியின்பெயர=் = கம்புள்.  

 

நிலங்கின்பெயர=் = பூை்.  

 

கொனொங்தகொழியின்பெயர=் = கொதம்ெம்.  

 

கருங்கிளியின்பெயர=் = கீரம், கில்லள, அரி.  

 

கரும்புறொவின்பெயர=் = கதெொதம், ெொரொவதம்.  

 

புறொெ்பெொதுவின்பெயர=் = தூதுணம், கதெொதம், களரவம்.  

 

கவுதொரியின்பெயர=் = சிரவம்.  

 

ெகண்லடயின்பெயர=் = சில்லல.  

 

நொகணவொய்ெ்புள்ளின்பெயர=் = பூலவ, சொரிலக.  

 



கல்சிலலயின்பெயர=் = ெல்லி.  

 

உள்ளொன்பெயர=் = உள்ளல்.  

 

மொடெ்புறொவின்பெயர=் = கன்தமய்வு, கொளெதம்.  

 

தூக்கணங்குருவியின்பெயர=் = சிதகம், சிந்தன்.  

 

இரொகெ்புள்ளின்பெயர=் = மிதுனம்,கின்னரம்.  

 

தலலயிலொக்குருவியின்பெயர=் = மலைக்குயில்.  

 

சிசச்ிலியின்பெயர=் = சிரல்,கவுதம்,பெொன்வொய்ெ்புள், தித்திரி,  

 

மீபனறிசிறுெறலவயின்பெயர=் = சிரல்.  

 

.. ஊரக்்குருவியின்பெயர=் = கலிங்கம், சகடம், குலிங்கம்.  

 

மற்றுமூரக்்குருவியின்பெயர=் = புலிங்கம். *ஆக 

 

கொகத்தின்பெயர=் = கரடம்,பகொடி,ெலிபுட்டம், கொரி, வொயசம், 

கரும்பிள்லள, அரிட்டம்.  

 

அண்டங்கொக்லகயின்பெயர=் = கொதலொலம்.  

 

நீரக்்கொக்லகயின்பெயர=் = அரக்்கம், கரண்டம்.  

 

.. பசம்தெொத்தின்பெயர=் = குக்கில், சதகொரம்.  

 

சிவலின்பெயர=் = தகொரசம், புல், இதல்.  

 

ஆந்லதயின்பெயர=் = இருடி, பிங்கலல, கின்னரம்.  

 

தெரொந்லதயின்பெயர=் = சதகொரம்.  

 

பகொய்யடிநொலரயின்பெயர=் = குருகு, வண்டொனம்.  

 

பெருநொலரயின்பெயர ்= தெொதொ, பிதொ.  

 

கருநொலரயின்பெயர ்= சிகரி.  

 

பவண்ணொலரயின்பெயர ்= சொரசம்.  



 

பகொக்கின்பெயர ்= குரண்டம், வலொகம், ெகம்.  

 

நீரவ்ொை்ெறலவயின்பெயர ்= உன்னம், கிரொமம், உற்குதரொசம், 

கின்னரம்.  

 

துருஞ்சிலின்பெயர ்= ஆலொலம்.  

 

வொவலின்பெயர ்= அஞ்சலிலக.  

 

வண்டின்பெயர ்= அறுெதம், ஞிமிறு, அளி, ஆரெ்தம், பிரமரம், 

சிதரம், ததன், மந்தி, சிலீமுகம், தும்பி, கரும்புள், சஞ்சொலிகம், 

கழுது, 

புண்டரீகம், சுரும்பு, சந்திரகம், சூதம், தகசரம், மதுகரம், கீதம், மொ, 

அரி, 

சஞ்சரிகம், வடு, வரி.  

 

.ஆண்வண்டின்பெயர ்= சுரும்பு, மதுகரம், தும்பி.  

 

ததனீயின்பெயர ்= பிரசம், மதுகரம், சரகம்.  

 

ஈசலின்பெயர ்= சிதல்.  

 

மின்மினியின்பெயர ்= கசத்சொதம்.  

 

சிள்வீட்டின்பெயர ்= சில்லல, பநடி, சில்லிலக, சிமிலி. 

 

விட்டிற்ெறலவயின்பெயர ்= ெதங்கம், சலெம்.  

 

பகொதுகின்பெயர ்= நுளம்பு, நிலம்பி, உலங்கு.  

 

மற்றுங்பகொதுகின்பெயர ்= அலகு, சகல், பநொள்ளல்.  

 

சலபகொதுகின்பெயர ்= மசகம், துள்ளல்.  

 

நுளம்பின்பெயர ்= அஞலம், ஞலவல், பநொள்ளல்.  

 

புட்பெொதுவின்பெயர ்= ெதங்கம், ெக்கி, ெதகம், ெத்திரி, விகங் 

கம், சகுந்தம், விகிரம், சகுனம், குடிலஞ, ெறலவ, குரீஇ, வியம், 

பிணிமுகம், 

ககம், தெொகில்.  



 

இறகின்பெயர ்= ெலற, சதனம், ெக்கம், பிஞ்சம், சிலற, தூவி, 

சிறகு, ததொலக, கூலை, சதம், குரல், கூரல், வொசம், ெத்திரம், இலற. 

 

மற்றுமிறகின்பெயர ்= ஈர,் ஈ, கசச்ம். *ஆக  

 

முட்லடயின்பெயர ்= அண்டம், சிலன, தகொசம், அரிட்டம். 

 

வொயலகின்பெயர ்= துண்டம், சுவவு, மூக்கு.  

 

புள்ளின்மூக்கின்பெயர ்= சுசச்ு.  

 

புட்சிறகடித்துெ்புலடத்துக்கூெ்பிடுதலின்பெயர ்= ஓசனித்தல். 

 

எைொலுமயிலுபமொழிந்தெறலவயினொண்பெயர ்= தசவல்.  

 

மயிபலைொபலன்னுமிரண்டினொண்பெயர ்= தெொத்து.  

 

தகொழிகூலககளின்பெண்பெயர ்= அளகு.  

 

மற்றும்அவ்வளபகன்னும்பெயர=் மயில்.  

 

புள்ளின்பெண்பெயர ்= தெலட, பெலட, பெட்லட.  

 

ெறலவக்குஞ்சின்பெயர ்= பிள்லள, ெொரெ்்பு.  

 

ெறலவக்குரலின்பெயர ்= ெயிர.்  

 

புட்கூட்டத்தின்பெயர ்= பதொழுதி.  

 

புட்கூட்டத்ததொலசயின்பெயர ்= துைனி.  

 

விலங்கின்வலக. 

 

சிங்கத்தின்பெயர=் ஆளி, வொளரி, அரி, மிருகொெதி, தகொளரி, 

கண்டீரவம், ெஞ்சொனனம், சீயம், மடங்கல்,தகசரி, முடங்குலள, 

அரிமொ, 

வயெ்தெொத்து, ெஞ்சநகொயுதம், வயமொ, வயெ்புலி.  

 

யொலனயொளியின்பெயர ்= அறுகு, பூட்லக.  

 



புலியின்பெயர ்= வியொக்கிரம், தவங்லக, வியொளம், ெொய்மொ, 

தரக்கு, சித்திரகொயம், சொரத்்தூலம், வயவரி, புண்டரீகம், 

வல்லியம், பகொடுவரி, 

உழுலவ, குயவரி, வயமொ, புல், தீவி.  

 

யொலனயின்பெயர ்= தும்பி, கரிணி, ததொல்,சுண்டொலி, கும்பி, 

கலறயடி, குஞ்சரம், ெகடு, களிறு, பூட்லக, கரி,மொதங்கம், 

வழுலவ, தவைம், 

வொரணம், பமொய், உம்ெல், எறும்பி, உவொ, பெொங்கடி, தந்தி, அத்தி, 

கடிலவ 

கயம், நொகம், சிந்துரம், தூங்கல், நிருமதம், புலைக்லக, 

வல்விலங்கு, நொல் 

வொய், புகரம்ுகம், மதொவளம், தந்தொவளம், மருண்மொ, லகம்மொ, 

பெருமொ, மத 

மொ, வயமொ, மந்தமொ, மதகயம், ஆம்ெல், இெம், தெொதகம், களெம்.  

 

மதயொலனயின்பெயர ்= மதகரி, தந்தி, களிறு.  

 

.உதவிபசய்யொலனயின்பெயர ்= யூதநொதன்.  

 

பெண்யொலனயின்பெயர ்= அத்தினி, கரிணி, வடலவ, பிடி.  

 

.யொலனக்கன்றின்பெயர ்= கயந்தலல, தெொதகம், துடியடி, களெம், 

கயமுனி.  

 

.யொலனநுதலின்பெயர ்= மதகம், கும்ெம், மத்தகம்.  

 

.யொலனத்துதிக்லகயின் பெயர ்= பதொண்லட, பதொண்டலம், 

சுண்லட.  

 

யொலனக்லகந்நுனியின்பெயர=் புட்கரம்.  

 

யொலனக்கலடக்கண்ணின்பெயர ்= நிரியொணம்.  

 

யொலனக்பகொம்பின்பெயர ்= தந்தம், எயிறு, தகொடு, மருெ்பு.  

 

யொலனபகொம்பினடுெ்பெயர ்= பிருதுமொனம்.  

 

யொலனமுன்கொலின்பெயர ்= கொத்திரம்.  

 

யொலனெ்பின்கொலின்பெயர=் அெரம்.  



 

யொலனமுதுகின்பெயர ்= மஞ்சு.  

 

யொலனமத்தகத்தின்பெயர=் மததொற்கடம்.  

 

யொலனவொலின்பெயர=் தொலவட்டம்.  

 

யொலனவொனுனியின்பெயர ்= தவசகம்.  

 

யொலனவொற்கீழிடத்தின்பெயர=் பவருகம்.  

 

யொலனசப்சவியின்பெயர=் கன்னம், தொலம்.  

 

.யொலனநடுசப்சவியின்பெயர=் வட்டம்.  

 

.யொலனபசவியடியின்பெயர ்= சூளிலக.  

 

.யொலனவொயின்பெயர ்= தளவு.  

 

.யொலனமதசச்ுவட்டின்பெயர ்= கடம், பகொடிறு, கரடம்.  

 

யொலனயுமிை்நீரின்பெயர ்= விலொழி.  

 

யொலனெ்ெல்லடியின்பெயர ்= கரீரம்.  

 

.யொலனமதத்தின்பெயர ்= கடம், தொனம், கடொம்.  

 

.யொலனத்ததொட்டியின்பெயர ்= அங்குசம்.  

 

.யொலனெ்பிடரின்பெயர ்= இயொதம்.  

 

.யொலனெ்புகரம்ுகத்தின்பெயர ்= சிந்துரம்.  

 

யொலனநுதலணிசிந்தூரத்தின்பெயர=் = சொதமொற்ெலம்.  

 

யொலனதமற்றவிசின்பெயர=் = இலகடம்.  

 

யொலனதநொயின்பெயர=் = ெொகலம்.  

 

யொலனெடுகுழியின்பெயர=் = ெயம்பு.  

 

யொலனெடுக்குமிடத்தின்பெயர=் = வொரி.  



 

யொலனநுதற்ெட்டத்தின்பெயர=் = ஒலட*  

 

யொலனத்திரளின்பெயர=் = கடகம்.  

 

பிறந்த பெயலரெ்பெற்ற யொலனபெறும்பெயரொவன= = கிரசகம், 

வநசரம், நதிசரம்.  

 

குதிலரயின் பெயர=் = ெரி, ெொடலம்,ெொய்லம, புரவி, அரி, கன 

வட்டம், அத்திரி, தகொரம்,வொசி, துரங்கம், மொ, கந்துகம், தூசி, 

இவுளி, துரகம், துரகதம், தகொடகம், சயிந்தவம், தகொணம், குரகதம், 

கந்தருவம், கிள்லள 

மண்டிலம், கற்கி, அசச்ுவம், உன்னி, அயம், பகொக்கு,பகொய்யுலள, 

சடிலம் 

ஞந்தம், கண்ணுகம், தகொலட, வயமொ.  

 

.ெொண்டியன்குதிலரயின்பெயர.்= = கனவட்டம்  

 

தசொைன்குதிலரயின்பெயர=் = தகொரம்.  

 

தசரன்குதிலரயின்பெயர=் = ெொடலம்.  

 

குறுநிலமன்னரக்ுதிலரயின்பெயர=் = கந்துகம்.  

 

குதிலரமயிரின்பெயர=் = சுவல், குலச,கூந்தல், தமசகம்.  

 

.. குதிலரக்குளம்பின்பெயர=் = குரம், குரசல்ச, குரசு.  

 

குதிலரதெொமொரக்்கத்தின்பெயர=் = மொதிகம்.  

 

குதிலரவொலின்பெயர=் = வொலதி, ததொலக.  

 

ெசுவின்பெயர=் = தகொ, பெற்றம், நிலர, குடஞ், சுட்டு, ததனு, 

சுலர, ெத்திலர, கபிலல, தசதொ, ஆ, சுரபி, ஆன்.  

 

பதய்வெ்ெசுவின்பெயர=் = ததனு,கபிலல.  

 

நற்ெசுவின்பெயர=் = ெத்திலர.  

 

குணமில்லொெ்ெசுவின்பெயர=் = சுலத*  

 



, ஓரீற்றுெ்ெசுவின்பெயர=் = கிட்டி.  

 

மலட்டுெ்ெசுவின்பெயர=் = வற்லச.  

 

கன்லறவளரக்்கும்ெசுவின்பெயர=் = வற்சலம் *  

 

ெசுவின்முலலயின்பெயர=் = சுலர.  

 

ெசுக்தகொட்டத்தின்பெயர=் = ெசுநிலல.  

 

மடியின்பெயர=் = பசருத்தல், ஆபீனம்.  

 

ெசுவின்கன்றின்பெயர=் = தன்னம், வற்சம், தனம்.  

 

ெசுக்கூட்டத்தின்பெயர=் = கொலி,நிலர, பதொறு, கதுெ்பு, கொதலயம்.  

 

எருதின்பெயர=் = ெொறல், தச, விலட,ெொண்டில், பெற்றம், பூணி, 

குண்லட, புல்லம், கொலள, இறொல், பகொட்டியம், மூரி.  

 

ஏற்றின்பெயர=் = குத்தம், விடெம், கூளி, நந்தி, உக்கம், இடெம்.  

 

தெபரருதின்பெயர=் = ெகடு, தூரியம், ெொறல்.  

 

பெொதிபயருதின்பெயர=் = தூரியம்,தூரவ்கம்.  

 

எருதின்முரிெ்பின்பெயர=் = இமில்.  

 

 

பெொலிபயருதின்பெயர=் = ஏறு, கூளி, இடெம்.  

 

எருலமயின்பெயர=் = கொரொன், மகிடம், கவரி, கொரொ, கொசொ, 

லசரிெம், வடலவ, கயவொய், தமதி, மூரி.  

 

எருலமெ்தெொத்தின்பெயர=் = ெகடு, கடொ.  

 

மலட்படருலமயின்பெயர=் = லமம்லம.  

 

ஆட்டின்பெொதுெ்பெயர=் = அருணம், பகொசல்ச, துருலவ, தமைகம், 

அசம், உதள், துள்ளல், மறி, லம, பவறி, பகொறி , புருலவ, சொகம்.  

 

பசம்மறியொட்டின்பெயர=் = உதள், பகொறி, துருலவ, ஒருவு 



புருலவ, அருணம், தமடம்.  

 

துருவொட்டின்பெயர=் = துருலவ, பகொறி, லம.  

 

துருவொட்தடற்றின்பெயர=் = தமைகம், கம்ெளம், தகர,் திண்ணகம், 

ஏைகம், கடொ.  

 

ஆட்டுக்குட்டியின்பெயர=் = குட்டன், தசொரன், மறி, ெறை்.  

 

பவள்ளொட்டின்பெயர=் = பவள்லள, வற்கொலி, பகொசல்ச.  

 

பவள்ளொட்டொணின் பெயர ்= தமடம், பசசல்ச, சொகம், தமொத்லத, 

அசம், லம, கடொ.  

 

பவள்ளொட்டுமறியின் பெயர ்= பவள்லள.  

 

ெள்லளயொட்டின் பெயர ்= பவள்லள, வற்கொலி.  

 

வலரயொட்டின்பெயர ்= வருலட, சரெம்.  

 

கொட்டொவின்பெயர ்= ஆமொ, கலவயமொ.  

 

மலரயின்பெயர ்= ஆவிதம், கொனக்குதிலர.  

 

ஒட்டகத்தின்பெயர ்= அத்திரி, பநடுங்கழுத்தல், தொதசரகம், 

கனகதம், அயவொணம், இரவணம்.  

 

கழுலதயின்பெயர ்= தவசரி, தகொகு, கரம், வொதலெம், கொளவொய், 

கரத்்தெம்.  

 

தகொபவறுகழுலதயின் பெயர ்= தவசரி, அததிரி.  

 

கரடியின்பெயர ்= ெல்லூகம், எண்கு, உளியம், ெல்லம், மிளிறு, எலு, 

குடொவடி.  

 

கவரிமொவின்பெயர ்= எகினம், மொனமொ, ெட்டம்.  

 

சவரியின்பெயர ்= ஆகு, கவரி, சீகரம்.  

 

மற்றுஞ்சவரியின்பெயர ்= சொமரம், பவண்மயிர.்*ஆஉ 

 



மொனின்பெயர ்= அரிணம், நவ்வி, குரங்கம், சொரங்கம், மறி, 

உலை, சூனம், எணம், பிலண.  

 

மொதனற்றின்பெயர ்= இரலல, வசச்யம்.  

 

மற்றும்மொதனற்றின்பெயர ்= கலல, கருமொன்.  

 

புல்வொயின்பெயர ்= இரலல.  

 

ென்றியின்பெயர ்= தகைல், குதரொடம், கிரி, கிடி, கிருட்டி, 

தமொைல், வரொகம், தெொத்திரி, தகொலம், எறுழி, வல்லுளி, ஏனம், 

சூகரம், 

கனலி, இருளி, கருமொ, தகொணி, தெொை்முகம், அரி, லமம்மொ, 

களிறு. 

 

முட்ென்றியின்பெயர ்= சல்லியம், முளவு, எய், முண்மொ.  

 

மற்றுமுண்மொவின்பெயர=் சல்லகம்.  

 

முட்ென்றிமுள்ளின்பெயர ்= சல்லம், சலம்.  

 

குரங்கின்பெயர ்= வலிமுகம், கவி, மரக்்கடம், அரி, வொனரம், 

தகொடரம், கீசகம், தகொலம், பிலவங்கம், ததொரணம், மந்தி, யூகம், 

நிரந்தரம், 

நொகம்.  

 

 பெண்குரங்கின் பெயர ்= = மந்தி, யூகம்.  

 

 கருங்குரங்கின் பெயர ்= = கொரூகம், யூகம்.  

 

 முசுவின் பெயர ்= = ஓரி, கலல, கள்வன்.  

 

 மற்றுமுசுவின் பெயர ்= = தகொலொங்கூலம், லமம்முகன். ஆக  

 நொயின் பெயர ்= = ஞமலி, உசச்ி, எகினம், குக்கன், கூரன், சூரன், 

சொரதமயன், சுனகன், புதரொகதி, குலரமுகன், ஞொளி, சுணங்கன், 

முடுவல், 

ெொட்டி, சுவொ, ெொசி.  

 

 பெண்ணொயின் பெயர ்= = முடுவல்.  

 

 பசந்நொயின் பெயர ்= விருகம், பகொக்கு, அண்டிகம்.  



 

 முயலின் பெயர ்= = சசம், வயம்.  

 

 நரியின் பெயர ்= = ஓரி, இகலன், ஊளன், சம்பு, பசந்து, குதரொட்டம், 

தகொமொயு, சிருகொலன், ஒண்டன், பூரிமொயு.  

 

 முதுநரியின் பெயர ்= = இகலன், தகொமொயு, ஓரி.  

 

 பகொம்பிலொமிருகத்தின் பெயர ்= = குமரம்.  

 

 பூலஞயின் பெயர ்= = பவருகு, மண்டலி, இற்புலி, விலொளம், 

ெவனம், 

ஓதி, மொரச்ச்ொலம், ெொக்கன், பூலச, அலவன், விடருகம்.  

 

 கொட்டுெ்பூலஞயின் பெயர ்= = கொன்புலி, மண்டலி, ெொக்கன்.  

 

 ஆண்பூலஞயின் பெயர ்= = விலொளம், கடுவன், பவருகு  

 அழுங்கின் பெயர ்= = ெளிங்கு, மறி.  

 

 அழுங்கின் குருலளயின் பெயர ்= = மறி.  

 

 நொவியின் பெயர ்= = மறுவி, மிருகமதம்.  

 

 கத்தூரியின் பெயர ்= = மொன்மதம், துருக்கம், நரந்தம், நொனம்.  

 

 கீரியின் பெயர ்= = நகுலம், கொத்திரி, தீரல்வ.  

 

 உடும்பின் பெயர ்= = முசலிலக, தகொதொ, தடி.  

 

 அணிலின் பெயர ்= = வரிெ்புறம், பவளில், இலுலத.  

 

 ெசத்சொந்தியின் பெயர ்= = தகொம்பி, சரடம், சொயொனதம், முசலி, 

ஓதி, தண்டு, ஓத்தி, மயிற்ெலக, கொமரூபி.  

 

 ஓந்தியின் பெயர ்= = ஓமொன், ஓதி, ஓத்தி.  

 

 மூஞ்சூற்றின் பெயர ்= = சூரன், சுண்டன், சுந்தரி, சுவவு.  

 

 பெருசச்ொளியின்பெயர ்= = மூடிகம், களதம், உந்துரு  

 

 கொபரலியின்பெயர ்= = கருெ்லெ  



 

 சிபறலியின்பெயர ்= = சிகரி  

 

 அகபைலியின்பெயர ்= = இரும்ென்  

 

 இல்பலலியின்பெயர ்= = ஆகு  

 

 பகவுளியின்பெயர ்= = புள்ளி, தகொகிலம், பெொந்து, மலனக்தகொள், 

ெல்லி  

 

 எறும்பின்பெயர ்= = உறவி, பிலஞ்சுதலொெம், பிபீலிலக  

 

 கலறயொன்பெயர ்= = சிதலல, ஆைல், பசல்  

 

 ததளின்பெயர ்= = பதறுக்கொல், விருசச்ிகம், நளிவிடம்  

 

 மற்றுந்ததளின்பெயர ்= = நளி, துட்டன், விடமுள். ஆக  

 

 இந்திரதகொெத்தின்பெயர ்= = ஈயல், மூதொ, தம்ெலம்.  

 

 விலங்கின்பெொதுெ்பெயர ்= = மொ, மிருகம், மொன், குரங்கம்.  

 

 விலங்கின் வொலின்பெயர ்= = ததொலக, வொலதி, கூலம், தவசகம், 

இலொங்கூலம்.  

 

 விலங்கின்வொற்கீழிடத்தின்பெயர ்= = பவருகம்  

 

 விலங்கின்பகொம்பின்பெயர ்= = தகொடு, மருெ்பு, உலலக.  

 

 மற்றும்விலங்கின்பகொம்பின்பெயர ்= = சிருங்கம், விடொணம்.  

 

 புலொலின்பெயர ்= புறணி, புலல.,  

 

 மற்றும்புலொலின்பெயர ்= = ஊை்த்தலச பூதி. ஆக  

 

 இலறசச்ியின்பெயர ்= = ஊை்த்தல், தலர, தடி, ஊன், வள்ளுரம் 

பிசிதம், விடக்கு, தூ, பூை்தி.  

 

 ஆவினிலறசச்ியின்பெயர ்= = வள்ளுரம்.  

 

 முலடநொற்றத்தின்பெயர ்= = பூை்தி. ஊை்த்தல். புலவு.  

 



 ததொலின்பெயர ்= = சருமம், கிருத்திமம், வடகம், துவக்கு, உரிலவ 

உரி, அதள், புறணி, ெசல்ச, துருத்தி.  

 

 இரத்தத்தின்பெயர=் = பசந்நீர,் குருதி, தசொரி, எருலவ, 

புண்ணீர,் தசொணிதம், கலற, சுடுவன், உதிரம்.  

 

 சூலின்பெயர ்= = பீள். சிலன. கரு.  

 

விலங்கினொண்மரபு 

 

 விலங்கினொண்பெயர=் களிறு, தெொத்து, கலல, கடுவன், ெகடு, 

தச, ஒருத்தல், தகர,் ஏறு, உம்ெல், ஏட்லட, மொ, ஓரி, தசவல்.  

 

 அவற்றுள்களிபறன்னும்பெயர=் கரி சுறவு தகைல் 

ஆகியமூன்றற்குமொம்  

 

 தெொத்பதன்னும்பெயர=் மலர, ஆன், கொரொன், கொட்டொ, புல்வொய், 

புலி ,சலசொதி. (= ம்) 

 

 மற்றும்தெொத்பதன்னும்பெயர=் யொலன, பூலன, குதிலர (= ம்) 

 

 கலலபயன்னும்பெயர=் மொன், முசு (= ம்) 

 

 கடுவபனன்னும்பெயர=் குரங்கு, பூலஞ (= ம்) 

 

 ெகபடன்னும்பெயர=் யொலன ,எருலம, பெற்றம் (= ம்) 

 

 தசபவன்னும்பெயர=் குதிலர, எருது, புல்வொய் (= ம்) 

 

 ஒருத்தபலன்னும்பெயர=் கவரி, யொலன, ென்றி, கரடி (= ம்) 

 

 தகபரன்னும்பெயர=் துருவொடு, தவைம், யொளி, சுறொ (= ம்) 

 

 ஏபறன்னும்பெயர=் புலி, உலை, மலர, ஆ, புல்வொய், எருலம, 

ென்றி,சுறொ, சங்கு (= ம்) 

 

 உம்ெபலன்னும்பெயர=் யொலன, யொடு (= ம்) 

 

 ஏட்லடபயன்னும்பெயர=் எருலம பவருகு (= ம்) 

 

 மொபவன்னும்பெயர=் குதிலர, யொலன, ென்றி (= ம்) 



 

 ஓரிபயன்னும்பெயர=் முசு, நரி (= ம்) 

 

 தசவபலன்னும்பெயர=் தகொழி, அன்னம் (= ம்) 

 

விலங்கின்பெண்மரபு 

 

 விலங்கின்பெண்ெொற்பெொதுெ்பெயர=் பிலண, ெொட்டி, பெட்லட, 

பிணொ, ஆ, ஆன், பிடி, நொகு, மந்தி, மூடு, கடலம (= ம்) 

 

 பிலணபயன்னும்பெயர ்= = உலை, நொய், ென்றி, புல்வொய். (= ம்) 

 

 ெொட்டிபயன்னும்பெயர ்= = ென்றி, நொய். (= ம்) 

 

 மற்றும்ெொட்டிபயன்னும்பெயர ்= = நரி, ஒருசொர,் விலங்கின் 

பெண்ெொற்கும் பெொது. (= ம்) 

 

 பெட்லடபயன்னும்பெயர ்= = ஒட்டகம், குதிலர, கழுலத, மலர, 

சிங்கம். (= ம்) 

 

 பிணொபவன்னும்பெயர ்= = ென்றி, புல்வொய், நொய். (= ம்) 

 

 ஆபவன்னும்பெயர ்= = எருலம, ெசு, மலர. (= ம்) 

 

 ஆபனன்னும்பெயர ்= = ஆ, எருலம, மலர. (= ம்) 

 

 பிடிபயன்னும்பெயர ்= = கரி, யூகம், கவரி. (= ம்) 

 

 நொபகன்னும்பெயர ்= = மலர, பெற்றம், எருலம. (= ம்) 

 

 மற்றும்நொபகன்னும்பெயர ்= = நந்து, நீரவ்ொை்சொதி. (= ம்) 

 

 மந்திபயன்னும்பெயர ்= = குரங்கு, யூகம், முசு. (= ம்) 

 

 மூடுகடலமபயன்னும்பெயர ்= = ஆடு. (= ம்) 

 

 பெண்பிணொபவன்னும்பெயர ்= = அஃறிலணயில்வரும் 

பெண்ெொலிவற்றிற்குமொம்.  

 

 ஆபணன்னும்பெயர ்= = அஃறிலணயில்வரும் 

ஆண்ெொபலவற்றிற்குமொம்.  



 

விலங்கின்பிள்லளமரபு 

 

 விலங்கின்பிள்லளெ்பெயர ்= = குருலள, குட்டி, ெறை், பிள்லள 

மறி, கன்று, குைவி, ெொரெ்்பு, மகவு.  

 

 குருலள ெறை் குட்டிபயன்னும்பெயரக்ள் = புலி, முயல், ென்றி, 

நரி, நொய். (= ம்) 

 

 பிள்லளபயன்னும்பெயர ்= = நொபயொழிந்தவற்றிற்கொம்.  

 

 மறிபயன்னும்பெயர ்= = ஆடு, குதிலர, மொனன், அழுங்கு. (= ம்) 

 

 கன்பறன்னும்பெயர ்= = கலல, மொன், கழுலத, மலர, ெசு, எருலம 

கடலவ யொலன ஒட்டகம் கவரி கரொம். (= ம்) 

 

 குைவு, மகவு, குட்டி, பிள்லள, ெறை், ெொரெ்்பென்னும் பெயரக்ள் =  

குரங்கு முதன்மரக்தகொட்டில் வொை்விலங்கின் பிள்லளகட்கொம்.  

 

 ெறை், குட்டிபயன்னும் பெயரக்ள் = பவருகு, நரி, முயல். (= ம்) 

 

 பிள்லள, ெொரெ்்பு, ெறபைன்னும் பெயரக்ள் = தவை்சொதிகள். (= ம்) 

 

 குைவிபயன்னும் பெயர ்= யொலன, கடலம, மலர, எருலம, மொன்.  

 

 குருலள, கன்பறன்னும் பெயரக்ள் = மொன் (= ம்) 

 

 குைவிபயன்னும் பெயர ்= முசு (= ம்) 

 

 பிள்லளபயன்னும் பெயர ்= சங்தகறு, மொன்குருலள (= ம்) 

 

 ெறை், குட்டிபயன்னும் பெயரக்ள் = ெொக்கன், அணில் (= ம்) 

 

 ெொரெ்்பு, பிள்லளபயன்னும் பெயரக்ள் = தவை்சொதிக்குரியன. (= 

ம்) 

 

 விலங்கின் கூட்டத்தின் பெயர ்= சொலம், வியூகம், யூதம், விருந்தம், 

குலம், கணம். (= ம்) 

 

ெொம்பின் வலக 

 



 ெொம்பின் பெயர ்= அரவு, கட்பசவி, அங்கதம், வியொளம், உரகம், 

ென்னகம், நொகம், சரெ்்ெம், அரி, மொசுணம், புயங்கம், ெொந்தள், 

ெணி, அகி, 

தந்தசூகம், தெொகி, விடதரம், கும்பிநசம், கொதகொதரம், மரொளம், 

சக்கிரி.  

 

 மற்றும்ெொம்பின் பெயர ்= வொகுவவகதம், கூடெதம். ஆக  

 

 சொலரெ்ெொம்பின் பெயர ்= துண்டம், இலஞ்சி.  

 

 மண்டலிெ்ெொம்பின் பெயர ்= தகொளகம்.  

 

 கண்குத்திெ்ெொம்பின் பெயர ்= உதொசனன்.  

 

 சிெ்பியின் பெயர ்= இெ்பி, சுத்தி  

 

 ெறலவபயன்னும் பெயர ்= ததொற்சிறகுள்ளனவற்றிற்பகல்லொம். 

(*) 

 

 ஆலமயின் பெயர ்= கமடம், கூரம்ம், கசச்ெம், உறுெ்ெடக்கி, 

கடிெ்பு  

 

 பெண்ணொலமயின் பெயர ்= துளி.  

 

 சங்கின் பெயர ்= நந்து, சுத்தி, நொகு, ெணிலம், வண்டு, தகொடு, 

வலள, சுரிமுகம், கம்பு, பவள்லள, இடம்புரி.  

 

 மற்றுஞ்சங்கின் பெயர ்= தரொ.  

 

 வலம்புரிசச்ங்கின் பெயர ்= பகொக்கலர.  

 

 சலஞ்சலத்தின் பெயர ்= ெணிலம்.  

 

 இடம்புரிசச்ங்கின் பெயர ்= இெ்பியொயிரஞ் சூை்ந்தது. 

 

 வலம்புரிசச்ங்பகன்னும் பெயர ்= இடம்புரிசச்ங்கொயிரஞ் 

சூை்ந்தது. 

 

 சலஞ்சலபமன்னும் பெயர ்= வலம்புரிசச்ங்கொயிரஞ் சூை்ந்தது. 

 

 ெொஞ்சசன்னியபமன்னும் பெயர ்= 



சலஞ்சலஞ்சங்கொயிரஞ்சூை்ந்தது. 

 

 நத்லதயின் பெயர ்= கருநந்து, நொகு, சுரிமுகம்.  

 

 கிளிஞ்சிலின் பெயர ்= ஏரல், எருந்து, ஊரல்.  

 

 தவலளயின் பெயர ்= அரி, மண்டூகம், ததலர.  

 

 மற்றும்தவலளயின் பெயர ்= நுணலல, தெகம். ஆக  

 

 பஞண்டின் பெயர ்= கள்வன், அலவன், நள்ளி, கரக்்கடகம், 

 

குளிர,் கலவத்தொள்.  

 

 ஆண்பஞண்டின் பெயர ்= அலவன்.  

 

 ெலகலறயின் பெயர ்= ெட்டி ,கவடி, அலகு.  

 

 அட்லடயின் பெயர ்= உரு, சளூகம்.  

 

எட்டொவது = மொெ்பெயரவ்லக பெயரப்ிரிவு முற்றிற்று. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

= = = = = = = = = = = = = = = =  

 

ஒன்ெதொவது = மரெ்பெயரவ்லக. – சூத்திரங்கள் 

 

 ஐந்தருவருக்கமொவன = சந்தொனந் ததவதொரங் கற்ெகம் – 

மந்தொரம் ெொரிசொதலமந்தருவருக்கம்.  

 

 இவ்லவவலகமரத்தின் பெயர ்= இம்மர லமந்துந் 

பதய்வமரபமன்ெ.  

 

 கற்ெகஞ்தசரப்கொடியின் பெயர ்= கற்ெகஞ் தசரப்கொடி கொமவல்லி.  

 

 சந்தனமரத்தின் பெயர ்= சொந்த மலயசஞ்சந்திர திலகதமய்ந்த 

*ரஞ் சந்திலவ சந்தனம்.  

 

 பசஞ்சந்தனத்தின் பெயர ்= பிசனஞ் பசஞ்சந்தனத்தின் பெயர.்  

 

 அகிலின் பெயர ்= அகருவும் பூழிலுங் கொை்லவயுமகிதல.  

 

 மற்றும்அகிலின் பெயர ்= ெகரிற் கொக துண்டமுமொகும்.  



 

 குங்குமமரத்தின் பெயர ்= மரவமுந் துருக்கமுங் குங்குமமரதம.  

 

 சண்ெகத்தின் பெயர ்= சம்ெகஞ்பசண்ெகஞ் சண்ெகமரதம.  

 

 சிறுசண்ெகத்தின் பெயர ்= சொதி மொலதி சிறுசண்ெகதம.  

 

 பசவ்வந்தியின் பெயர ்= ெட்டிலக பசவ்வந்தி  

 

 புரலசமரத்தின் பெயர ்= பிரமதருெ் ெலொசம் புரலசமரெ் பெயர.்  

 

 மற்றும் புரலசமரத்தின் பெயர ்= புனமுருக் பகன்றும் புகலெ் 

பெறுதம.  

 

 ஆலமரத்தின் பெயர ்= வடமரந் பதொன்மரம் பூதவங் கொன்மரம் 

*ழுமர நியக்குதரொதங் தகொளியொ பலன்ெ.  

 

 ததக்கின் பெயர ்= சொதி சொகந் ததக்கந் தருதவ.  

 

 தவங்லகமரத்தின் பெயர ்= பீதசொலங்கணி திமிசு திமில் 

தவங்லக.  

 

 பகொன்லறமரத்தின் பெயர ்= இதழிகடுக்லகதொமங்பகொன்லற.  

 

மரெ்பெயர ்வலக 

 

 மற்றுங்பகொன்லற மரத்தின் பெயர ்= மதலல யொரக்்கு 

வதபமன்றொகும்.  

 

 அரசின் பெயர ்= சுவலலயச ்சுவத்தம் பிெ்ெலம் தெொதி திருமரங் 

குஞ்சரொசனம் ெலண கணவமரசு.  

 

 ஆசச்ொமரத்தின் பெயர ்= சொலமரொமர மொவுமொசச்ொ.  

 

 மகிைமரத்தின் பெயர ்= வகுள மிலஞ்சி தகசர மகிதை.  

 

 அதசொகின் பெயர ்= பிண்டி பசயலலகொ தகொளி யதசொகு.  

 

 மருதின் பெயர ்= அருசச்ுனம் பூதவ மருதமொகும்.  

 

 இறலியின் பெயர ்= இரத்தியிறலி.  



 

 தொன்றியின் பெயர ்= கலித்துருமந்தரன்றி.  

 

 குரொவின் பெயர ்= தகொட்டங்குடிலங்குரொவொகும்தம.  

 

 மற்றுங்குரொவின் பெயர ்= தகொபி தொரமுங் குரொமரமொகும்.  

 

 நொவலின் பெயர ்= நொவலொ ருகதம் சம்பு தநதரடம்.  

 

 குழிநொவலின் பெயர ்= சொதத வங்குழி நொவலொகும்.  

 

 தவம்பின் பெயர ்= நிம்ெம் தவம்பு பிசிதமு மொகும்.  

 

 அனிசச்மரத்தின் பெயர ்= நறவஞ் சுள்ளி யருெ்ெலமனிசச்ம்.  

 

 ெொதிரியின் பெயர ்= ெொடலம் புன்கொலி ெொதிரி யொகும்.  

 

 ஞொைலின் பெயர ்= நொகம் ெலினி ஞொைலொகும்.  

 

 தகொங்கின் பெயர ்= கன்னி கொரந் துருதமொற் ெலதம – குயொகூன் 

பிணதர தகொங்கொ கும்தம.  

 

 நொரத்லதயின் பெயர ்= நொர நரந்த நொரங்க நொரத்லத.  

 

 குமிழின் பெயர ்= கூம்ெல் கடம்ெல் குமிபைனக் கூறுெ.  

 

 அதிமதுரத்தின் பெயர ்= யட்டி மதுரமதுக மதிங்கம் = 

தட்டின்றுலரெ்பிற் சல்லியு மதுதவ.  

 

 மஞ்சொடி மரத்தின் பெயர ்= திலகமஞ்சொடி.  

 

 குலடதவலின் பெயர ்= உலடகுலடதவதல.  

 

 புன்லனயின் பெயர ்= புன்லனபுன்னொகம்.  

 

 சுரபுன்லனயின் பெயர ்= வலைசுரபுன்லன.  

 

 பவட்சியின் பெயர ்= சிந்தூரமும் குல்லலயுஞ் பசசல்சயும் 

பவட்சி.  

 

 பசருந்தியின் பெயர ்= ெஞ்சரஞ் பசருந்தி பசங்தகொடு மொகும்.  

 



 அலரியின் பெயர ்= கவீரங் கணவீரங் கரவீர மலரி.  

 

 மற்றுமலரியின் பெயர ்= அயமர மடுக்கு பமன்ெ தொகும்.  

 

 முண்முருக்கின் பெயர ்= கவிதர கிஞ்சுக முண்முருக் கொகும்.  

 

பெருங்குறிஞ்சியின்பெயர ்= தகொரண்டம் குரண்டகம் 

*பெருங்குறிஞ்சி யொகும்.  

= = = = = = = = = = =  

*குறிஞ்சி மருததொன்றி. இது ஐந்துவலகெ்ெடுதலொல் ஐவ்வண்ணம் 

எனக் கொரணெ் பெயரப்ெறும். 

 

பெொன்வண்ணக்குறிஞ்சியின்பெயர ்= பீலத பெொன்வண்ணக் 

குறிஞ்சி யொகும்.  

 

வொடொக்குறிஞ்சியின்பெயர ்= குரவகம்வொடொக் குறிஞ்சி யொகும். 

 

மலைவண்ணக் குறிஞ்சியின் பெயர ்= ெொணநீலி மலைவண்ணக் 

குறிஞ்சி.  

 

ெவளக்குறிஞ்சியின்பெயர ்= நீடு தீண்டியம் ெவளக் குறிஞ்சி.  

 

மகரவொலையின்பெயர ்= மருகுந்தொனமு மகரவொலை.  

 

இருதவலியின்பெயர ்= தவரிபீ தகமூல கந்தமிரு தவலி.  

 

குருக்கத்தியின்பெயர ்= அதிக முத்தக மொதவி வொசந்தி – குருகு 

நொகரி யிலவ, குருக்கத்தியொகும்.  

 

ெலொவின்பெயர ்= ெொகல் வருக்லக ெனசம் ெலொதவ.  

 

ஈரெ்ெலொவின்பெயர ்= ஆசினி ெலொச மீரெ் ெலொதவ.  

 

மொமரத்தின்பெயர ்= மொந்தியுஞ் சூதமுங் பகொக்கு மொவு = மொமிர 

முமொலையு மொமர மொகும்.  

 

புளிமொவின்பெயர ்= நொளினி யிெங்க மொலை சிஞ்ச = மொம்பிர 

பமகினஞ் சூதம் புளிமொ.  

 

ததமொவின்பெயர ்= ஆமிரஞ் சக்கொரஞ் தசதொரந் ததமொ.  

 



புளியமரத்தின்பெயர ்= சிந்தூரஞ் சிந்தகந் திந்திருணி பயகினஞ் 

= சஞ்சீவ கரணி யொம்பிலம் புளிதய.  

 

இலவின்பெயர ்= பெொங்கர ்சொன்மலி பூரணியிலதவ.  

 

இலந்லதயின்பெயர ்= குல்லரி குவலி தகொற்பகொடி தகொலி = 

இரத்திரிவதரி யிலந்லதயொகும்.  

 

இலந்லதெ்ெைத்தின்பெயர ்= அதன்ெைங் தகொலமுங் 

தகொண்லடயுமொகும்.  

 

அத்தியின்பெயர ்= அததவ தகொளி யுதும்ெர மத்தி.  

 

விளொவின்பெயர ்= விளவு கபித்தம் பவள்ளில் விளொதவ.  

 

.கொயொவின்பெயர ்= பூலவ யஞ்சனி யல்லிபுன்கொலி = கொலச வசச்ி 

கொயொ வொகும்.  

 

களொவின்பெயர ்= களவங்களொதவ.  

 

நுணொவின் பெயர ்= தணக்கு நுணொதவ.  

 

எலுமிசல்சயின் பெயர ்= சம்பீர முருகு சதொெலஞ் சம்ெள =  

மருணமிலிகுச பமலுமிசல்சயொகும்.  

 

பநல்லியின் பெயர ்= ஆமலக பநல்லி யொகு பமன்ெ.  

 

கடுக்கொய்மரத்தின் பெயர ்= அரிதகி கடுதவெத்தியன் கடுக்கொய்.  

 

மொதுலளயின் பெயர ்= மொதுளங்க 

மொதுளங்கழுமுண்மொதுலளதய. 

 

தொதுமொதுலளயின் பெயர ்= தொடிமந் தொதுமொதுலளபயன்ெ.  

 

வில்வத்தின் பெயர ்= கூவிளம் வில்வமொலூரங் கூவிலள.  

 

மற்றும் வில்வத்தின் பெயர ்= மொவிளம்வில்லுவ மற்றதன்பெயதர.  

 

வஞ்சியின் பெயர ்= வொனீரம்பிசின் வஞ்சியொகும்.  

 

பசங்கருங்கொலியின் பெயர ்= சிறுமொதரொடஞ் பசங்கருங்கொலி.  



 

கருங்கொலியின் பெயர ்= கதிரங்கருங்கொலி.  

 

ஈந்தின் பெயர ்= கரச்ச்ூர மீந்தத.  

 

பவட்ெொலலயின் பெயர ்= குடசங் கிரிமல்லிலக பவட்ெொலல.  

 

அழிஞ்சிலின் பெயர ்= அழிஞ்சில் தசமர மங்தகொலமொகும்.  

 

கடம்பின் பெயர ்= கதம்ெமும் விசொலமு நீெமுங் கடம்தெ.  

 

மற்றுங்கடம்பின் பெயர ்= இந்துள மரொவும் வந்துழிக் பகொளதல.  

 

குருந்தமரத்தின் பெயர ்= குந்தங்குருந்தத.  

 

பசம்ெரத்லதயின் பெயர ்= மந்தொரஞ் பசம்ெரத்லத 

யொபமனவகுெ்ெர.் 

 

பவண்பணொசச்ியின் பெயர ்= சிந்து வொர நீரக்் குண்டி 

பவண்பணொசச்ி.  

 

ததற்றுமரத்தின் பெயர ்= சில்ல மில்லங் கதலிகந் ததற்தற.  

 

ஆத்தியின் பெயர ்= ஆதரதொதகி சல்லகி யொத்தி.  

 

அகத்தியின் பெயர ்= அசச்முனிதய கரீரமகத்தி.  

 

ெசச்ிலலமரத்தின் பெயர ்= ெசச்ிலல தமொலம் ெசும்பிடி யொகும்.  

 

முருங்லகயின் பெயர ்= கருஞ்சனஞ் சிக்குரு முருங்லக யொகும்.  

 

எட்டியின் பெயர ்= கொளங் கொஞ்சிலர தகொடர பமட்டி.  

 

சதுரக்கள்ளியின் பெயர ்= வசச்ி ரொங்கங் கண்டீரவ் மயிலி = 

வசச்ிரம் 

விருக்கஞ் சதுரக்கள்ளி.  

 

வொலகயின் பெயர ்= சிரீடம் ெொண்டில் வொலக யொகும்.  

 

ஓலடயின் பெயர ்= உலலவதயொலட.  

 



உழிஞ்சிலின் பெயர ்= உன்னமுழிஞ்சில்.  

சீக்கிரியின் பெயர ்= முன்னந்துரிஞ்சி லுசிலல சீக்கிரி.  

 

இலுெ்லெயின்பெயர=் குலிக மிருெ்லெ மதூகமிலுெ்லெ.  

 

மற்றுமிலுெ்லெயின்பெயர=் சந்தொனகரணி பயனவுஞ் சொற்றும். 

 

பதங்கின்பெயர=் தொலையிலொங்கலி பதன்லனயுந் பதங்தக.  

 

மற்றுந்பதங்கின்பெயர=் நொளி தகர பமன்ெது நவிலும்.  

 

ென்னொலடயின்பெயர=் நொரி பநய்யரி யதன்ென்னொலட.  

 

கமுகின்பெயர=் கந்தி பூகம் பூக்கமுங் கமுதக.  

 

கூந்தற்கமுகின்பெயர=் தொலங்கூந்தற் கமுமொகும்தம.  

 

ெொக்கின்பெயர=் தகொலந் துவரக்்கொய் ெொகு ெொக்தக.  

 

ெலனயின்பெயர=் தெொந்துதொலம் பெண்லணபுற்ெதி= தொளிகரும் 

புறம்புற்றொளியும்ெலன.  

 

இளம்ெலனயின்பெயர=் தெொந்லதயிளம்ெலன.  

 

கூந்தற்ெலனயின்பெயர=் தொளிகூந்தற்ெலன.  

 

வொலையின்பெயர=் கதலி யரம்லெ கவதர தசகிலி= திரணெதி 

தயொலச வொலையின்பெயதர.  

 

மூங்கிலின்பெயர=் பவதிரும் தவயும் விண்டும் விண்டடலும்= 

ெலணயுபநடிலும் வலரயு மரியுந்= தட்லடயுந் திகிரியுந் தடமு 

மலமயும்= தவரலுங் கலையுந் தூம்பும் தவைமுங்= கொம்புங் 

கிலளயுங் கீசகமும் தவணு= தமொங்கலு முலளயு முடங்கலுஞ் 

சந்தியு= மூங்கிலின் பெயர ்முந்தூழு மொகும்.  

 

மற்றுமூங்கிலின்பெயர=் சொனகி திரிக தணமி ெொதிரி= யொம்ெ 

பறொலளயுஞ் செமுமதன்பெயர.்  

 

மூங்கிலரிசியின்பெயர=் தவர தறொலர மூங்கிலரிசிெ்பெயர.்  

 

தொலையின்பெயர=் முண்டக மடிதய லகலத முடங்கல்= கண்டல் 



தகதலக முசலிதொலை.  

 

ெட்டிலகயின்பெயர=் ெறிலவெட்டிலக.  

 

கரும்பின்பெயர=் கலைதவை மிக்குக் கன்னல்கரும்தெ.  

 

பூவொதுகொய்க்குமரத்தின்பெயர=் தகொளி பூவொது கொய்க்கு மரதம. 

 

மற்றும்பூவொதுகொய்க்குமரத்தின்பெயர=் வொனரெ் பிரத்தி 

ெத்திமும் வலரயொர.்  

 

வண்டுணொமலரம்ரமொவன= சண்ெகமும் தவங்லகயும் 

வண்டுணொ மலரம்ரம்.  

 

வன்னிமரத்தின்பெயர=் கலிசஞ் சமிதய குலிசம்வன்னி.  

 

ஓலமமரத்தின்பெயர=் ஓலமயுகொதவ.  

 

புனமுருங்லகயின்பெயர=் புன்குபுனமுருங்லக.  

 

ஒடுவின்பெயர=் ஒடுதவயுடுெ்லெ.  

 

புன்கின்பெயர=் நத்தமொலம் புன்கு கொஞ்சனமு நவிலும்.  

 

ஆண்மரத்தின்பெயர=் எகிதன தசமர மொண்மர பமன்ெ.  

 

ெரொய்மரத்தின்பெயர=் ெசுநொவிட்டில்புக்குெ்ெரொய்மரம்.  

 

நறுவிலியின்பெயர=் அலியுஞ்பசலுவும் வலியு நறுவிலி.  

 

பசம்புளிசல்சயின்பெயர=் ததவ தொரஞ் பசம் புளிசல்ச பயன்ெ.  

 

புனபவலுமிசல்சயின்பெயர=் புனபவலு மிசல்ச குருந்பதனெ் 

புகலுவர.்  

 

எருக்கின்பெயர=் அருக்கஞ் சல்லியகரணி பயருக்தக.  

 

ஆமணக்கின்பெயர=் எரண்டஞ்சித்திரபமன்ெதொமணக்தக.  

 

ெருத்தியின்பெயர=் ெரிதயென்னல் கொரெ்் ெொசம்ெருத்தி.  

 



மருந்பதன்னும்பெயர=் புல்லு மரனும் புதலும் பூடும்= வல்லியும் 

பெயரப்ெறுமருத்துச ்சஞ்சீவி.  

 

நொல்வலகமருந்தொவன= சல்லிய கரணி சந்தொன கரணி= 

சமயகரணி முதலி லுதித்த= மிருதசஞ்சீவனி மருந்துநொல் 

வலகதய.  

 

அத்திரசத்திரந்லதத்த புண்மொற்றுமருந்தின்பெயர=் 

லதத்தவத்திரஞ் சத்திரந்தணிக்கு = பமய்த்தருமருந்ததசல்லிய 

கரணி.  

 

துணிெட்டவுறுெ்பிலனெ் பெொருத்து மருந்தின்பெயர ்= 

துண்டமொன வுறுெ்புத் துலணயிலனச ்சந்து பசய் மருந்தத 

சந்தொனகரணி.  

 

விரணந்தழும்புகலளநீக்குமருந்தின்பெயர=் விரணமுந் தழும்பு 

நீக்கி பமய்யிலனத் = தலகலமபசய் மருந்தத சமனியகரணி.  

 

உயிரத்ருமருந்தின்பெயர=் உயிரத்ருமருந்தத மிருதசஞ்சீவனி. 

 

மற்றுமுயிரத்ருமருந்தின்பெயர ்– 

அதகமுமமுதுஞ்சீவனியுபமன்ன = வுயிரத்ரு 

மருந்தினுறுபெயரொகும்.  

 

தநொய்தீரக்்குமருந்தின்பெயர=் உறுதநொய்தீரக்்கும் மருந்துலற 

பயன்ெ. 

 

மருந்தின்பெயர=் உலறதய குளிய தமொடதி பயௌடத = மதகமும் 

தயொகமு மருந்பதனலொகும்.  

 

மரெ்பெொதுவின்பெயர=் ெொதெந் தொரு தருதவ தொவர= தமொதிய 

மூலமரெ் பெொதுெ்பெயதர.  

 

மற்றுமரெ்பெொதுெ்பெயர=் அகதமயங் கிரி விருக்கந் துரும= 

மகலியஞ் சொதிபயன் றலனத்து மெ்பெயதர.  

 

 மரக்கன்றின் பெயர ்= தெொதகம் பிள்லளதெொத்துக் குைவி – 

கொலிள மரத்தின் கன்றின்பெயதர.  

 

 மரவுரியின் பெயர ்= மரத்ததொல் வற்கலல சீலர மரவுரி.  

 



 மற்றுமரவுரியின் பெயர ்= இலறஞ்சியு மதற்கு விலயந்த பெயதர.  

 

 மரக்பகொம்பின் பெயர ்= தகொதட விடெங் தகொடரம் பெொங்கர ்= 

சொலக கவடு வுலலவ தொருச ்= சிலனெலண பகொம்ெர ்

கவலலமரக்பகொம்தெ.  

 

 தசகின் பெயர ்= சம்ெ மொசினி கொதை கொை்ெ்புச ்= சொரம் வயிரங் 

கலலயரி தசபகனல்.  

 

 தலையின் பெயர ்= உலலவ தலைதய.  

 

 கெ்பின் பெயர ்= கலவயுங் கவரும் கெ்பெனலொகும்.  

 

 இளங்பகொம்பின் பெயர ்= வளொஅர ்பமல்லியன் 

மற்றிளங்பகொம்தெ.  

 

 தளிரின் பெயர ்= வல்லரி குலைமுறி மஞ்சரி கிசலயம் = ெல்லவ 

மலங்கல்கிலள லெந்தளிபரனல்.  

 

 தளிரத்்தலின் பெயர ்= இலிரத்்தலுஞ் சிலிரத்்தலுங் குலைத்தலுந் 

தளிரத்்தல்.  

 

 அடிபவண்குருத்தின் பெயர ்= முருந்தத முதலிற் பசறிபவண் 

குருத்தத.  

 

 மலரக்்பகொத்தின் பெயர ்= பகொத்துமஞ்சரி துணரிணர ்

பதொடரச்ச்ி = மற்றிலவ யலனத்து மலரக்்பகொத்பதன்ெ.  

 

 இலலயின் பெயர ்= ெலொசம் ென்னம் ெத்திரந்தகடு = 

ெொசலடதண்ணலட சொலக தமொல = தமொலலதலை ெசச்ிலல 

யுலலவயலட யிலலெ் பெயர.்  

 

 மற்றுமிலலயின் பெயர ்= சதனஞ் சதம்ெத் திரிதலமு மொகும்.  

 

 ெரலினுட்ெடுகுருத்தின் பெயர ்= ெயிதன ெரலி னுட்ெடு குருத்தத.  

 

 பமொட்டின் பெயர ்= கலுவட நலனமுலக கன்னிலக யரும்தெ = 

முகிளங் கலிலக சொலகங் தகொரகம் = தெொகினலக மலரு 

பமொக்குண்பமொட்படன்ெ. 

 

 மலரின் பெயர ்= தொமங் குசுமந் தொதரயலரவ்ீ – தெொதுசுண்ணஞ் 



சுமனசம் பூதவ = சுமந்துண ரலரி யொலநன் மலரெ்்பெயர.்  

 

 மலரத்்தொதின் பெயர ்= தகொசர மகரஞ் சிததர பகொங்கு – தகசரந்து 

ணரிணர ்கிளரம்லரத்்தொதத.  

 

 தொதின்றூளின் பெயர ்= மகரந்தஞ் சுண்ணந் தொதின் றூதள.  

 

 மற்றுந்தொதின்றூளின் பெயர ்= ெரொக பமன்றும் ெகரெ் பெறுதம.  

 

 மலரத்்ததனின் பெயர ்= மகரந்தமலரத்்ததன்.  

 

 பூவிதழின் பெயர ்= தொது மதழுந் தண்டுந்ததொடு = தமடும் பூவி 

னிதை்ெ்பெய பரன்ெ.  

 

 அகவிதழின் பெயர ்= அல்லியகவிதை்.  

 

 புறவிதழின் பெயர ்= புல்லிபுறவிதை்.  

 

 மரத்தின் குலலயின் பெயர ்= தொறும் ெடுவுஞ் சொறுங் குடும்புங் =  

தகொடுங் பகொத்துமரத்தின் குலலதய.  

 

 முலளயின் பெயர ்= கொதலயங்குர முலளபயனலொகும்.  

 

 தவரின் பெயர ்= தூருஞ் சலடயுஞ் சிலவயும்தவதர.  

 

 கிைங்கின் பெயர ்= மூல மூலகங் கந்தங் கிைங்தக.  

 

 மற்றுங்கிைங்கின் பெயர ்= சகுன பமனவுஞ் சொற்றெ் பெறுதம.  

 

 சிற்றரும்பின் பெயர ்= முலகமுகிை் பமொக்குண் முகிளஞ் 

சிற்றரும்தெ.  

 

 உலரந்்தபூவின் பெயர ்= உணங்கல் சொம்ெல் வொடலுலரந்்த பூ.  

 

 மலரச்ச்ியின் பெயர ்= அலரத் லவிை்தல் விள்ள னகுதன் = 

மலரத்ல் விரிதன் மலரச்ச்ிெ்பெயதர.  

 

 விரிமலரின் பெயர ்= இகமலர ்பவதிரப்தொடரெ்்பூவிரிமலதர.  

 

 ெைம்பூவின் பெயர ்= பசம்மல் சொம்ெதறம்ெலும் ெைம்பூ.  

 



 விலதயின் பெயர ்= வீசம்ெரதல விசச்ுவிலரவிலத.  

 

 மற்றும் விலதயின் பெயர ்= கொழுங் பகொட்லடயு மொகு பமன்ெ.  

 

 பிஞ்சின் பெயர ்= வடுபவலுெ்பிஞ்சு.  

 

 ெசுங்கொயின் பெயர ்= தீவிளிெசுங்கொய்.  

 

 ெைத்தின் பெயர ்= ெலமுங் கனியும் ெைபமன்றொகும்.  

 

 கனித்ததொலின் பெயர ்= கனித்ததொல்பசகிளுங் கொழு மொகும்.  

 

 கொய்மரத்தின் பெயர ்= ெலினங்கொய்மரம்.  

 

 கொயொதமரத்தின் பெயர ்= அவதகசியலொமரம்.  

 

 தலைமரத்தின் பெயர ்= மலினந்தலைமரம்.  

 

 உலரம்ரத்தின் பெயர ்= வொனமுலரம்ரம்.  

 

 ஆண்மரத்தின் பெயர ்= அகக்கொை் வன்மர மொண்மர மொகும்.  

 

 பெண்மரத்தின் பெயர ்= புறக்கொை் புன்மரம் பெண்மரபமன்ெ.  

 

 அலிமரத்தின் பெயர ்= இருதிறத் தலொதன மரமலி பவளிதற. 

 

 இலலக்கறியின் பெயர ்= அலடசொகம் ென்னமடகு மிலலக்கறி. 

 

 தசொலலயின் பெயர ்= அரிநந் தனவனந் தண்டலல பெொழிதல = 

யொரொமந் துடலவ ததொட்டமுய் யொன = முெவன முத்தியொனஞ் 

பசய்கொன்மரச ்பசறிவு = தசொலல யிளமரக் கொபவனச ்பசொல்லும்.  

 

 ஊபரொடுதசரந்்த தசொலலயின் பெயர ்= ஊபரொடு தசரந்்த தசொலல 

வன பமன்ெ.  

 

 மலலயிடு தசரந்்த தசொலலயின் பெயர ்= மலலபயொடு தசரந்்த 

தசொலலயொ ரொமம்.  

 

 கழிக்கலரசத்சொலலயின் பெயர ்= கொன பலன்ெது கழிக்கலரச ்

தசொலல.  

 



 பசய்குன்று தசரந்்ததசொலலயின் பெயர ்= பசய்குன்று தசரந்்த 

தசொலல ததொெ்ெொகும்.  

 

 வயல்சூை் தசொலலயின் பெயர ்= வயல்சூை்தசொலல யிளமரக் 

கொதவ.  

 

 சிறுதூற்றின் பெயர ்= அரிலு மறலும் ெதுக்லகயுஞ் சிறுதூறு.  

 

 குறுங்கொட்டின் பெயர ்= குறுங்கொட்டின் பெய ரிறும்பென 

பமொழிெ.  

 

 பெருங்கொட்டின் பெயர ்= பெருங்கொடு வல்லல பயனெ்பெயர ்

பெறுதம.  

 

 கொவற்கொட்டின் பெயர ்= கலணய மிலளயரண் கொவற் கொதட.  

 

 முதுகொட்டின் பெயர ்= முலததய யிலல யுதிர ்வுமுதுகொபடன்ெ.  

 

 கரிகொட்டின் பெயர ்= பெொசல்சயுஞ் சுரமும் பெொதிகரி கொதட.  

 

 தவலியின் பெயர ்= அலடெ்புங் கொெ்பும் தவலியொகும்.  

 

 மரெ்பெொந்தின் பெயர ்= பெொக்குெ் பெொத்துெ்பெொய் பெொதும்பு 

பெொள்ளல் = பெொந்தொமரபமனெ் புகன்றனர ்புலவர.்  

 

 முள்ளின் பெயர ்= கண்டகமுள்தள கடுவுமொகும்.  

 

 தூற்றின் பெயர ்= இறும்தெ மிலடதூ பறனவிளம் பினதர.  

 

 மரசப்சறிவின் பெயர ்= பெொதும்ெர ்தகொடர 

முலலவமரசப்சறிதவ.  

 

 விறகின் பெயர ்= முளரி கறதல முருடுகொை் கொட்ட – பஞகிழி 

யிந்தனஞ் சமிலதநீள் விறதக.  

 

 முட்பசடிெ்பெொதுவின் பெயர ்= முளரி முண்டக முட்பசடிெ் 

பெொதுதவ.  

 

விரிதூற்றின் பெயர ்= அதிரல், விரிதூறு.  

 

சுண்டியின் பெயர ்= சுசச்ுசச்ுண்டி.  



 

வறட்சுண்டியின் பெயர ்= சுமங்லக வறட்சுண்டி.  

 

ஆவிலரயின் பெயர ்= ெகரியொவிலர.  

 

வஞ்சியின் பெயர ்= வொனீரம், வஞ்சளம், வஞ்சியொகும்.  

 

துத்தியின் பெயர ்= தகொளியந்துத்தி.  

 

ஆடொததொலடயின் பெயர ்= ஆடொ ததொலட வொலச யொகும்.  

 

சித்திரமூலத்தின் பெயர ்= சித்திர மூலங் பகொடிதவலி யொகும். 

 

தும்லெயின் பெயர ்= துதரொணந்தும்லெ.  

 

ஆபதொண்லடயின் பெயர ்= பதொண்லடயொபதொண்லட.  

 

மரலின் பெயர ்= அரலல மரலொம்.  

 

கற்றொலையின் பெயர ்= குமரிகற்றொலை.  

 

நொயுருவியின் பெயர ்= கரமஞ் சரிநொ யுருவியொகும்.  

 

பகொழிஞ்சியின் பெயர ்= பகொழிஞ்சியின் பெயர ்

தகொளிபயன்றொகும். 

 

ஊமத்லதயின் பெயர ்= உன்மத்த மூமத்லத.  

 

கஞ்சொவின் பெயர ்= கஞ்சங் குல்லல கஞ்சொவொகும்.  

 

பெொன்னூமத்லதயின் பெயர ்= மதமத்லத 

பெொன்னூமத்லதயொகும்.  

 

நீலியின் பெயர ்= அவுரி ெத்திய நீலி யொகும்.  

 

துைொயின் பெயர ்= குல்லலமுடி துளவம் வனமுந் துைொபயனல். 

 

மற்றுந்துைொயின் பெயர ்= பிருந்தமு மெ்பெயர ்தெசெ் பெறுதம.  

 

தூதுலளயின் பெயர ்= தூதுளந் தூதுலள.  

 

வீழியின் பெயர ்= விழிமிவீழி.  



 

கொஞ்பசொறியின் பெயர ்= கண்டூதிகொஞ்பசொறி.  

 

கிலுகிலுெ்லெயின் பெயர ்= ெகன்லறகிலுகிலுெ்லெ.  

 

தண்ணீரக்்குடத்தின் பெயர ்= கொன வொலை தண்ணீரக்்குடதம. 

 

பிரம்பின் பெயர ்= சொதி தவத்திரஞ் சூரல் பிரம்தெ.  

 

கைற்பகொடியின் பெயர ்= கைங்கு முைல் கரச்ச்ூரங் பகொடிக்கைல். 

 

கைற்கொயின் பெயர ்= கைற்கொய் முைலுங் கைங்கு மொகும். 

 

இண்டின் பெயர ்= இண்லட புலிபதொடக்கி யீலக யீங்லக = 

யிண்படன பமொழிெ வியல் வல்தலொதர.  

 

சூரியின் பெயர ்= விந்தஞ்சூரி.  

 

புனற்றுளசியின் பெயர ்= குல்லலபுனற் றுளசி.  

 

 சிறுபூலளயின் பெயர ்= உழிலஞசிறுபூலள.  

 

 ெொற்பசொற்றிச ்பசடியின் பெயர ்= ெொற்பசொற்றிெொயசம்.  

 

 பசங்கொந்தளின் பெயர ்= ததொன்றி ெற்லறயிலொங்கலி 

பசங்கொந்தள்.  

 

 பவண்கொந்தளின் பெயர ்= தகொட தறொன்றி தகொலட 

பவண்கொந்தள்.  

 

 பவண்கிலடயின் பெயர ்= தகொடல் பவண் கிலட பூலசபவரு 

கொகும்.  

 

 கொக்கணத்தின் பெயர ்= கிகிணி கன்னி கொக்கணங் கருவிலள.  

 

 பவண்கொவிலளயின் பெயர ்= உயலவ பவண்கொவிலள.  

 

 தொளியின் பெயர ்= மஞ்சிகந்தொளி.  

 

 சிதவலதயின் பெயர ்= சிதவலத ெகன்லற.  

 



 குன்றியின் பெயர ்= குஞ்சங்குன்றி.  

 

 பகொத்தொன் பெயர ்= நத்லதபகொத்தொன்.  

 

 சத்திக்பகொடியின் பெயர ்= தொடி மஞ்சஞ் சத்திக் பகொடிதய.  

 

 சொறலணயின் பெயர ்= திரிபுரி சொறலட சொறலணயொகும்.  

 

 சீந்திற்பகொடியின் பெயர ்= அமுதவல்லி சீந்தில் சீவந்தி யொகும்.  

 

 ெொலலயின் பெயர ்= ெொலல சீவந்தி சீவனி யொகும்.  

 

 கூதொளியின் பெயர ்= துடிகூ தொளங் கூதொளி பயன்ெ.  

 

 தகொலவயின் பெயர ்= விம்ெமுந் பதொண்லடயுங் பகொவ்லவயுங் 

தகொலவ.  

 

 சிலந்திக்பகொடியின் பெயர ்= தலலசச்ுருள்வள்ளி 

சிலந்திக்பகொடிதய.  

 

 வள்ளிக்பகொடியின் பெயர ்= வள்ளியிலலத வள்ளிக்பகொடிதய.  

 

 பிரண்லடயின் பெயர ்= வசச்ிர வல்லி பிரண்லடயொகும்.  

 

 இசங்கின் பெயர ்= இசங்கு குண்டலி முத்தொ ெலதம.  

 

 கக்கரியின் பெயர ்= கக்கரிவொலுங்கி.  

 

 பசங்கிலடயின் பெயர ்= கந்தூரிபசங்கிலட.  

 

 மற்றுஞ்பசங்கிலடயின் பெயர ்= முதலலயு மதன்ெொல் பமொழியெ் 

பெறுதம.  

 

 முந்திரிலகயின் பெயர ்= மதுரசங்தகொத்தனி முந்திரிலகயொகும்.  

 

 முள்ளுலடமூலபமல்லொவற்றிற்கும் பெயர ்= முண்டக முள்ளுலட 

மூலபமன்ெ.  

 

 இஞ்சியின் பெயர ்= நல்ல மல்ல நறுமருெ்பிஞ்சி.  

 

 வழுதலலயின் பெயர ்= வழுதுலணவங்கம் பிருகதிவழுதலல.  



 

 லகயொந்தகலரயின் பெயர ்= தகொகண மறுெதங் லகயொந்தகலர.  

 

 பெொன்னொங்கொணியின் பெயர ்= சீலத 

பெொன்னொங்கொணியொகும்.  

 

 சிறுகீலரயின் பெயர ்= சில்லிசொகினி தமகநொதஞ்சிறு கீலர.  

 

 தசம்பின் பெயர ்= சொகினி தசம்பு சகுடமொகும்.  

 

 வள்லளயின் பெயர ்= நொளிகம்வள்லள.  

 

 ெசிரியின் பெயர ்= ெசிரிெொவிரி.  

 

 பவள்ளரியின் பெயர ்= உருவொரம்பவள்ளரி.  

 

 சிறுகிைங்கின் பெயர ்= சுரசஞ்சிறுகிைங்கு.  

 

 கருலணக்கிைங்கின் பெயர ்= கந்தஞ் சூரணங் 

கருலணெ்பெயதர.  

 

 ெொகலின் பெயர ்= கொர வல்லி கூலம் ெொகல்.  

 

 பீரக்்கின் பெயர ்= பீரம்பீரக்்கு.  

 

 பெரும்பீரக்்கின் பெயர ்= ெடலிலகபெரும்பீரக்்கு.  

 

 பகொடிக்பகொத்தொன் பெயர ்= நூழில் பகொடிக்பகொத்தொன்.  

 

 சுலரயின் பெயர ்= தும்பியுமலொெமுஞ் சுலரயொகும்தம.  

 

 தெய்சச்ுலரயின் பெயர ்= புற்பகொடிதெய்சச்ுலர.  

 

 பகொடியின் வலகெ்பெயர ்= தகொற்பகொடி பமன்பகொடி 

பகொடிபயன் றொகும்.  

 

 பகொடியின் பெயர ்= இலலத வல்லி நூழில் பகொடிெ்பெயர.்  

 

 பவற்றிலலயின் பெயர ்= நொகவல்லி பமல்லிலல தொம்பூல மூல 

வல்லியிலலக் பகொடிபவற்றிலல.  

 



 மிளகின் பெயர ்= கறியு மரீசியுங் கொயமுங் கலிலனயுங் – 

தகொளகமுந் திரங்கலு மிரியலுமிளதக.  

 

 ஏலத்தின் பெயர ்= இலொஞ்சி துடிதய தயல மொகும்.  

 

 மஞ்சளின் பெயர ்= பீதங் கொஞ்சனி நிசியரி சனமுட – தனொது 

மரித்திரொெமு மஞ்சட்குறுபெயர.்  

 

 பவண்கடுகின் பெயர ்= அந்தில் கடிெ்ெலக லயயவி சித்தொரத்்தம் 

= பவண்சிறு கடுபகன விளம்ெலொகும்.  

 

 திெ்பிலியின் பெயர ்= பிெ்பிலி கொமன் சிறுமூ லகதம – மொகதி 

கலினி திெ்பிலி யொகும்.  

 

 பகொத்துமலியின் பெயர ்= உருளரிசி பகொத்துமலிபயன் 

றுலரெ்ெர.்  

 

 பவண்கொயத்தின்பெயர ்= கொய முள்ளி பவண்கொயமொகும்  

 

 வொசந்தருெலெண்டத்தின்பெயர ்= தகரந்தக்தகொலங்தகொட்டஞ் 

சொதிக்கொ யிலவங்க தமலங் கசத்சொல மொஞ்சி ெகரும்வொ சந்தரும் 

ெண்டெ் பெயதர  

 

 மல்லிலகயின்பெயர ்= மொலதி யநங்கம் பூருண்டி மல்லிலக 

 

 வனமல்லிலகயின்பெயர ்= பமௌவ பலன்ெது வனமல் லிலகதய  

 

 இருவொட்சியின்பெயர ்= மயிலல யநங்க மிருவொட்சி  

 

 சொதிெ்பூவின்பெயர ்= கருமுலக பித்திலக சொதியொகும்  

 

 முல்லலயின்பெயர ்= தளவமுல்லல சொதி பிசச்ி  

 

 ஊசிமுல்லலயின்பெயர ்= தளவுமொகதிலக திலக யூசிமுல்லல  

 

 பகொடிமல்லிலகயின்பெயர ்= விசலிலக பயன்ெ பகொடிமல் 

லிலகதய.  

 

 நந்தியொவரத்்தத்தியின்பெயர ்= வலம்புரி நந்தியொ வரத்்தமொகும் 

 

 மருக்பகொழுந்தின்பெயர ்= தமனக மருக்பகொழுந்து  



 

 மலலெ்ெசல்சயின்பெயர ்= குளவிமலலெ்ெசல்ச  

 

 அடம்பின்பெயர ்= அடம்புெொலிலக  

 

 பவட்டுதவரின்பெயர ்= முடிவொலைபவட்டுதவர ் 

 

 துவலரயின்பெயர ்– ஆடகிதுவலர.  

 

 அவலரயின்பெயர ்– அவலரசிக்கடி.  

 

 உழுந்தின்பெயர ்– மொடமுழுந்து.  

 

 கடலலயின்பெயர ்– மஞ்சூரங்கடலல.  

 

 கொரொமணியின்பெயர ்= கொரொ மணியிலத கூலமு மொகும்.  

 

 ெசும்ெயற்றின்பெயர ்= ெொசி முற்கம் ெசும்ெய றொகும்.  

 

 பகொள்ளின்பெயர ்= கொணங் குலுத்தங் பகொள்பளனக் கருதுவர.்  

 

 துவலரஅவலரமுதலியவற்றின்பெயர ்= இலனயலவ முதிலர 

பயன்னவு மொகும்.  

 

 தசொளத்தின்பெயர ்= பசொன்னலு மிறுங்குஞ் தசொளமொகும்  

 

 வரகின்பெயர ்= மருவுதகொத்திரவம் வரபகனலொகும்  

 

 கருந்திலனயின்பெயர ்= இறடியுங் கங்குங் கருந்திலனபயன்ெ  

 

 பசந்திலனயின்பெயர ்= கம்புங்கவலலயுஞ்பசந்திலன பயன்ெ  

 

 லெந்திலனயின்பெயர ்= எனல்குரனுவலண லெந்திலன பயன்ெ  

 

 திலனத்தொளின்பெயர ்= அருவி திலனத்தொளிருவியு மொகும்  

 

 எள்ளின்பெயர ்= எண்ணுந் திலமு நூவுபமள்ளொகும்  

 

 இலளபயள்ளின்பெயர ்= குமிலக யிலளபயள்  

 

 எள்ளிளங்கொயின்பெயர ்= கவ்லவபயள்ளிளங்கொயொகும்தம  

 



 பநல்லின்பெயர ்= பசொல்லும் விரீகியும் வரியுஞ் சொலியும் = யவமு 

பநல்லின் பெொதுெ்பெயரொகும்  

 

 குளபநல்லின்பெயர ்= நீரவ்ொரங்குள பநல்லொகும்தம  

 

 மலலசச்ொரல் விலள பநல்லின்பெயர ்= ஐவன மலலசச்ொரல் 

விலள பநல்லொகும்  

 

 பசஞ்சொலியின்பெயர ்= பசந்பநனன்பனல் பசஞ்சொலிெ் பெயர.் 

 

 ெயிரின்பெயர ்= ெயிதர ெசும்புல் லெங்கூைொகும்.  

 

 ெதரின்பெயர ்= ெதடிெததர பெொல்லு மொகும்.  

 

 இளஞ்சூலின்பெயர ்– இளஞ்சூல்பீட்லட.  

 

 இளங்கதிரின்பெயர ்– பீளிளங்கதிதர.  

 

 கதிரின்பெயர ்= எனலுங் குரலுங் பகொழுங்கதிபரன்ெ.  

 

 தகொதுலமயின்பெயர ்– தகொதிதகொதுலம..  

 

 ததொலரபநல்லின்பெயர ்= இயலவ ததொலர.  

 

 தெொரின்பெயர ்= தெொர ்சும்லம சூடும் தெொரெ்்பு மொகும்.  

 

 தூற்றொபநற்சூட்டின்பெயர ்= பெொலி பெொங்கழி தூற்றொ 

பநற்சூடொகும்.  

 

 லவக்தகொலின்பெயர ்= லவதய ெலொலம் வழுது லவக்தகொதல. 

 

 பநல்லினொற்றின்பெயர ்= நொறுபநல்லி னொற்றொகும்தம.  

 

 விைலின்பெயர ்= விைதல விரணம் விளம்புங்கொதல.  

 

 தவயரிசியின்பெயர ்= தவரல்தவயரிசி ததொலரயுமொகும்.  

 

 தருெ்லெயின்பெயர ்= குலச குமுதங் கூரச்ச்ங்கு முதந்தருெ்லெ.  

 

 நொணலின்பெயர ்= கொனசரதம கொமதவைம் = நலவயில்சரவண 

நொகணற் பெயதர.  



 

 மற்றுநொணலின்பெயர ்= சிதவலத கொலச நொணபலனச ்

பசெ்புவர.்  

 

 பகொறுக்லகயின்பெயர ்= எருலவ தவைங் பகொறுக்லக 

பகொறுக்கசச்ி.  

 

 திரட்தகொலரயின்பெயர ்= எருலவசொய் ெஞ்சொய் 

திரட்தகொலரபயன்ெ  

 

 வொட்தகொலரயின்பெயர ்= பசருந்தி வொட்தகொலரபயன்னச ்

பசெ்புவர.்  

 

 ெசச்றுகின்பெயர ்= ெதமுந் தூரல்வயும் ெசச்றுகொகும்.  

 

 ெசும்புல்லின்பெயர ்= சட்ெம் ெசும்ெல்.  

 

 உலரந்்தபுல்லின்பெயர ்– திரணமுலரந்்தபுல்.  

 

 புற்பிடியின்பெயர ்– கொலசபுற்பிடி.  

 

 இளம்புல்லின்பெயர ்– இளம்புல்ெததம.  

 

 ஒருவலகெ்புல்லின்பெயர ்= புதபவொருவிகற்ெெ்புல்லொகும்தம  

 

 நீரம்ுள்ளியின்பெயர ்= நீரம்ுள்ளி முண்டகம்  

 

 நீரக்்குளிரியின்பெயர ்= கல்லொர நீரக்்குளிரி.  

 

 கத்தூரிமஞ்சளின்பெயர ்– சுவொங்கிகத்தூரி.  

 

 கிலடயின்பெயர ்= சலடதய கிலடபயனல்.  

 

 ெொசியின்பெயர ்= நொரஞ் பசவிரஞ் சலடசவ்சி லசவலம் = 

ெொசிபயன்ெர ்ெதியமுமொகும்.  

 

 தொமலரயின்பெயர ்= அம்புய மம்தெொ ருகமர பவந்தம் = ெங்கயம் 

புண்ட ரீகம் ெதுமம் = முண்டக நளின முளரி சதரொருகஞ் = 

சதெத்திரிதகொ கன 

தஞ் சலசம் = வனசங் கமலம் வொரிசங் கஞ்சந் = திருமொல் 

பகொெ்பூை்திருமலரிண் 



லட = ெங்தகருகந் தொமலரெ்பெயரொகும்  

 

 தொமலரமலரின்பெயர ்= இறும்பிரொ சீவநறுந்தண்பூதவ.  

 

 தொமலரக்பகொட்லடயின்பெயர ்= பூவினுட் பகொட்லட பெொருட்தட 

கன்னிலக.  

 

 தொமலரசச்ுருளியின்பெயர ்= விசியும் வலளயமுஞ் சுருபளனெ் 

தெசுவர ் 

 

 தொமலரக்கொயின்பெயர ்= வரொடகம் வரொண்டம் வண்கொயொகும்.  

 

 பசங்குவலளயின்பெயர ்= அரத்தமுற்ெல மொஞ்பசங்குவலள.  

 

 மற்றும்பசங்குவலளயின்பெயர ்= எருமணங் கல்லொரஞ் பசங்கழு 

நீருமொதம.  

 

 கருங்குவலளயின்பெயர ்= ெொனல் கருங்குவலள  

 

 மற்றுங்கருங்குவலளயின்பெயர ்= நீலமுற்ெலம் 

நீதலொற்ெலமுமொம்.  

 

 கருபநய்தலின்பெயர ்= நீல மிந்தீ வரங்கரு பநய்தல்  

 

 மற்றுங்கருபநய்தலின்பெயர ்= நீதலொற்ெலமும் நிகை்த்தெ் 

பெறுதம  

 

 பவண்பணய்தலின்பெயர ்= பவள்ளொம்ெல் குமுதம் பவண்ணிற 

பநய்தல்.  

 

 பசவ்வொம்ெலின்பெயர ்= தசதொம்ெலரக்கொம்ெல் பசவ்வொம்ெல் 

பசங்குமுதம்.  

 

 மற்றுஞ்பசவ்வொம்ெலின்பெயர ்= பசவ்வல்லி பசவ்வொம்ெல்.  

 

 பவள்ளொம்ெலின்ெயர ்= அல்லி பவள்ளொம்ெல் லகரவமொகும். 

 

 மற்றும்பவள்ளொம்ெலின்பெயர ்= பவள்ளல்லி பவள்ளொம்ெல்.  

 

 குமுதவலகெ்பெயர ்= பவள்ளொம்ெல் தசதொம்ெ பலன்றிரு 

விகற்ெங் = பகொள்ெ மன்தனொ குமுதெ்பெயதர.  



 

 குமுதத்தின்பெயர ்= ஆம்ெலு பநய்தலு மல்லியுங் குமுதம்.  

 

 பசங்கழுநீரின்பெயர ்= கல்லொறமுற்ெலஞ் பசங்கழுநீதர.  

 

 சிலகமொலலயின்பெயர ்= சிகழிலக ெடலிலக வொசிலக 

சிலகமொலல.  

 

 மொரப்ிலணிமொலலயின்பெயர ்= மஞ்சரி யிலம்ெக 

மொரப்ிலணிமொலல.  

 

 ததொளணிமொலலயின்பெயர ்= பதொலடய றொமந் 

ததொளணிமொலல. 

 

 பகொண்லடமொலலயின்பெயர ்= தகொலத பதொங்கல் 

பகொண்லடமொலல.  

 

 மயிரச்ச்ூட்டுமொலலயின்பெயர ்= வொசிலக யலங்கன் 

மயிரச்ச்ூட்டு மொலல.  

 

ஒன்ெதொவது மரெ்பெயர ்சூத்திரங்கள் முற்றிற்று. 

ஆக சூத்திரம் . 

= = = = = = = = = = =  

 

 

 

ஒன்ெதொவது மரெ்பெயரவ்லக = பெயரெ்்பிரிவு 

 

 ஐந்தருவருக்கமொவன= சந்தொனம், ததவதொரம், கற்ெகம், 

மந்தொரம், ெொரிசொதம்  

 

 இவ்லவவலகமரத்தின்பெயர=் பதய்வமரம்என்றுகூறுவர ்

 

 கற்ெகஞ்தசரப்கொடியின்பெயர=் கொமவல்லி  

 

 சந்தனமரத்தின்பெயர=் சொந்தம், மலயசம், சந்திரதிலகம், ஆரம், 

சந்து  

 

 பசஞ்சந்தனத்தின்பெயர=் பிசனம்  

 

 அகிலின்பெயர=் அகரு, பூழில், கொை்லவ  



 

 மற்றும்அகிலின்பெயர=் கொகதுண்டம் ஆக ) 

 

 குங்குமமரத்தின்பெயர=் மரவம், துருக்கம்  

 

 சண்ெகத்தின்பெயர=் சம்ெகம், பசண்ெகம்  

 

 சிறுசண்ெகத்தின்பெயர=் சொதி, மொலதி  

 

 பசவ்வந்தியின்பெயர=் ெட்டிலக  

 

 புரலசமரத்தின்பெயர=் பிரமதரு, ெலொசம்  

 

 மற்றும்புரலசமரத்தின்பெயர=் புனமுருக்கு ஆக  

 

 ஆலமரத்தின்பெயர=் வடமரம், பதொன்மரம், பூதவம், கொன்மரம், 

ெழுமரம், நியக்குதரொதம், தகொளி  

 

 ததக்கின்பெயர=் சொதி, சொகம்  

 

 தவங்லகமரத்தின்பெயர=் பீதசொலம், கணி, திமிசு, திமில்  

 

 பகொன்லறமரத்தின்பெயர=் இதழி, கடுக்லக ,தொமம்  

 

மற்றுங்பகொன்லறமரத்தின்பெயர=் மதலல, ஆரக்்குவதம். *ஆக 

 

அரசின்பெயர=் சுவலல, அசச்ுவத்தம், பிெ்ெலம், தெொதி, திருமரம், 

குஞ்சரொசனம், ெலண, கணவம்.  

 

ஆசச்ொமரத்தின்பெயர=் சொலம், மரொமரம், ஆ.  

 

மகிைமரத்தின்பெயர=் வகுளம், இலஞ்சி, தகசரம்.  

 

அதசொகின்பெயர=் பிண்டி, பசயலல, கொதகொளி.  

 

மருதின்பெயர=் அருசச்ுனம், பூதவம்.  

 

இறலியின்பெயர=் இரத்தி.  

 

தொன்றியின்பெயர=் கலித்துருமம்.  

 

குரொவின்பெயர=் தகொட்டம், குடிலம்.  



 

மற்றுங்குரொவின்பெயர=் தகொபிதொரம். *ஆக  

 

நொவலின்பெயர=் ஆருகதம், சம்பு, தநதரடம்.  

 

குழிநொவலின்பெயர=் சொததவம்.  

 

தவம்பின்பெயர=் நிம்ெம், பிசிதம்.  

 

அனிசச்மரத்தின்பெயர=் நறவம், சுள்ளி, அருெ்ெலம்.  

 

ெொதிரியின்பெயர=் ெொடலம், புன்கொலி.  

 

ஞொைலின்பெயர=் நொகம், ெலினி.  

 

தகொங்கின்பெயர=் கன்னிகொரம், துருதமொற்ெலம், குயொ, பிணர.்  

 

நொரத்லதயின்பெயர=் நொரம், நரந்தம், நொரங்கம்.  

 

குமிழின்பெயர=் கூம்ெல், கடம்ெல்.  

 

அதிமதுரத்தின்பெயர=் யட்டி, மதுகம், அதிங்கம், சல்லி.  

 

மஞ்சொடிமரத்தின்பெயர=் திலகம்.  

 

குலடதவலின்பெயர=் உலட.  

 

புன்லனயின்பெயர=் புன்னொகம்.  

 

சுரபுன்லனயின்பெயர=் வலை.  

 

பவட்சியின்பெயர=் சிந்தூரம், குல்லல, பசசல்ச.  

 

பசருந்தியின்பெயர=் ெஞ்சரம், பசங்தகொடு.  

 

அலரியின்பெயர=் கவீரம், கணவீரம், கரவீரம்.  

 

மற்றுமலரியின்பெயர=் அயமரம், அடுக்கு. *ஆக  

 

முண்முருக்கின்பெயர=் கவிர,் கிஞ்சுகம்.  

 

பெருங்குறிஞ்சியின்பெயர ்= தகொரண்டம், குரண்டகம்.  



 

பெொன்வண்ணக்குறிஞ்சியின்பெயர ்= பீலத.  

 

வொடொக்குறிஞ்சியின்பெயர ்= குரவகம்.  

 

மலைவண்ணக் குறிஞ்சியின்பெயர ்= ெொணம், நீலி.  

 

ெவளக்குறிஞ்சியின்பெயர ்= தீண்டியம். 

 

மகரவொலையின்பெயர ்= மருகு, தொனம்.  

 

இருதவலியின்பெயர ்= தவரி, பீதகம், மூலகந்தம்.  

 

குருக்கத்தியின்பெயர ்= அதிகம், முத்தகம், மொதவி, வொசந்தி, 

குருகு, நொகரி.  

 

ெலொவின்பெயர ்= ெொகல், வருக்லக, ெனசம்.  

 

ஈரெ்ெலொவின்பெயர ்= ஆசினி, ெலொசம்.  

 

மொமரத்தின்பெயர ்= மொந்தி, சூதம், பகொக்கு, மொ, ஆமிரம், 

*மொலை.  

 

புளிமொவின்பெயர ்= நொளினி, இெங்கம், மொலை , சிஞ்சம், 

*ஆம்பிரம், எகினம், சூதம்.  

 

ததமொவின்பெயர ்= ஆமிரம், சக்கொரம், தசதொரம்.  

 

புளியமரத்தின்பெயர ்= சிந்தூரம், சிந்தகம், திந்திருணி, எகினம், 

சஞ்சீவகரணி, ஆம்பிலம்.  

 

இலவின்பெயர ்= பெொங்கர,் சொன்மலி, பூரணி.  

 

.இலந்லதயின்பெயர ்= குல்லரி, குவலி, தகொற்பகொடி, தகொலி, 

*ரத்தி, வதரி.  

 

இலந்லதெ்ெைத்தின்பெயர ்= தகொலம், தகொண்லட.  

 

 

அத்தியின்பெயர ்= அதவு, தகொளி, உதும்ெரம்.  

 



விளொவின்பெயர ்= விளவு, கபித்தம், பவள்ளில்.  

 

.கொயொவின்பெயர ்= பூலவ, அஞ்சனி, அல்லி, புன்கொலி, கொலச, 

*சச்ி.  

 

களொவின்பெயர ்= களவு.  

 

நுணொவின்பெயர=் தணக்கு.  

 

எலுமிசல்சயின்பெயர=் சம்பீரம், முருகு, சதொெலம், சம்ெளம், 

அருணம், இலிகுசம்.  

 

பநல்லியின்பெயர=் ஆமலகம்.  

 

கடுக்கொய்மரத்தின்பெயர=் அரிதகி, கடு, ெத்தியம்.  

 

மொதுலளயின்பெயர=் மொதுளங்கம், மொதுளம், கழுமுள்.  

 

தொதுமொதுலளயின்பெயர=் தொடிமம்.  

 

வில்வத்தின்பெயர=் கூவிளம், மொலூரம், கூவிலள.  

 

மற்றும்வில்வத்தின்பெயர=் மொவிளம், வில்லுவம். ஆக  

 

வஞ்சியின்பெயர=் வொனீரம், பிசின்.  

 

பசங்கருங்கொலியின்பெயர=் சிறுமொதரொடம்.  

 

கருங்கொலியின்பெயர=் கதிரம்.  

 

ஈந்தின்பெயர=் கரச்ச்ூரம்.  

 

பவட்ெொலலயின்பெயர=் குடசம், கிரிமல்லிலக.  

 

அழிஞ்சிலின்பெயர=் தசமரம், அங்தகொலம்.  

 

கடம்பின்பெயர=் கதம்ெம், விசொலம், நீெம்.  

 

மற்றுங்கடம்பின்பெயர=் இந்துளம், மரொ. ஆக 

 

குருந்தமரத்தின்பெயர=் குந்தம்.  

 



பசம்ெரத்லதயின்பெயர=் மந்தொரம்.  

 

பவண்பணொசச்ியின்பெயர=் சிந்துவொரம், நீரக்்குண்டி.  

 

ததற்றுமரத்தின்பெயர=் சில்லம், இல்லம், கதலிகம்.  

 

ஆத்தியின்பெயர=் ஆர,் தொதகி, சல்லகி.  

 

அகத்தியின்பெயர=் அசச்ம், முனி, கரீரம்.  

 

ெசச்ிலலமரத்தின்பெயர=் தமொலம், ெசும்பிடி.  

 

முருங்லகயின்பெயர=் கருஞ்சனம், சிக்குரு.  

 

எட்டியின்பெயர=் கொளம், கொஞ்சிலர, தகொடரம்.  

 

சதுரக்கள்ளியின்பெயர=் வசச்ிரொங்கம், கண்டீரவ்ம், அயிலி, 

வசச்ிர விருக்கம்.  

 

வொலகயின்பெயர=் சிரீடம், ெொண்டில்.  

 

ஓலடயின்பெயர=் உலலவ.  

 

உழிஞ்சிலின்பெயர=் உன்னம்.  

 

சிக்கிரியின்பெயர=் முன்னம், துரிஞ்சில், உசிலல.  

 

 இலுெ்லெயின்பெயர=் குலிகம், இருெ்லெ, மதூகம்  

 

 மற்றுமிலுெ்லெயின்பெயர=் சந்தொனகரணி ஆஷக  

 

 பதங்கின்பெயர=் தொலை, இலொங்கலி, பதன்லன  

 

 மற்றுந்பதங்கின்பெயர=் நொளிதகரம் ஆக  

 

 ென்னொலடயின்பெயர=் நொரி, பநய்யரி  

 

 கமுகின்பெயர=் கந்தி, பூகம், பூக்கம்  

 

 கூந்தற்கமுகின்பெயர=் தொலம்  

 

 ெொக்கின்பெயர=் தகொலம் துவரக்்குய் ெொகு  



 

 ெலனயின்பெயர=் தெொந்து, தொலம், பெண்லண, புற்ெதி, தொளி, 

கரும்புறம், புற்றொளி  

 

 இளம்ெலனயின்பெயர=் தெொந்லத  

 

 கூந்தற்ெலனயின்பெயர=் தொளி  

 

 வொலையின்பெயர=் கதலி, அரம்லெ, கவர,் தசகிலி, திரணெதி, 

ஓலச  

 

 மூங்கிலின்பெயர=் பவதிர,் தவய், விண்டு, விண்டல், ெலண, 

பநடில், வலர, அரி, தட்லட, திகிரி, தடம், அலம, தவரல், கலை, 

தூம்பு, தவைம், கொம்பு, கிலள, கீசகம், தவணு, ஓங்கல், முலள, 

முடங்கல், சந்தி, மூந்தூை்  

 

 மற்றுமூங்கிலின்பெயர=் சொனகி, திரிகண், தநமி, ெொதிரி, ஆம்ெல், 

பதொலள, செம். ஆக  

 

 மூங்கிலரிசியின்பெயர=் தவரல், ததொலர  

 

 தொலையின்பெயர=் முண்டகம், மடி, லகலத, முடங்கல், கண்டல், 

தகதலக, முசலி  

 

 ெட்டிலகயின்பெயர=் ெறிலவ  

 

 கரும்பின்பெயர=் கலை, தவைம், இக்கு, கன்னல்  

 

 பூவொதுகொய்க்குமரத்தின்பெயர=் தகொளி  

 

 மற்றும்பூவொதுகொய்க்குமரத்தின்பெயர=் வொனெ்பிரத்தி, ெத்தியம்  

 

 வண்டுணொமலரம்ரமொவன= சண்ெகம், தவங்லக  

 

 வன்னிமரத்தின்பெயர=் கலிசம், சமி, குலிசம்  

 

 ஓலமமரத்தின்பெயர=் உகொ  

 

 புனமுருங்லகயின்பெயர=் புன்கு  

 

 ஒடுவின்பெயர=் உடுெ்லெ  



 

 புன்கின்பெயர=் நத்தமொலம், கொஞ்சனம்  

 

 ஆண்மரத்தின்பெயர=் எகின், தசமரம்  

 

 ெரொய்மரத்தின்பெயர=் ெசுநொ ,விட்டில், புக்கு  

 

 நறுவிலியின்பெயர=் அலி, பசலு, வலி  

 

 பசம்புளிசல்சயின்பெயர=் ததவதொரம்  

 

 புனபவலுமிசல்சயின்பெயர=் குருந்து  

 

 எருக்கின்பெயர=் அருக்கம், சல்லியகரணி  

 

 ஆமணக்கின்பெயர=் ஏ*ரண்டம், சித்திரம்  

 

 ெருத்தியின்பெயர=் ெரி, ென்னல், கொரெ்்ெொசம்  

 

 மருந்பதன்னும்பெயர=் புல், மரம், புதல், பூடு, வல்லி= பகொடி 

சஞ்சீவி  

 

 நொல்வலகமருந்தொவன= சல்லியகரணி, சந்தொனகரணி, 

சமனியகரணி, மிருதசஞ்சீவனி  

 

 அத்திரசத்திரந்லதத்த புண்மொற்றுமருந்தின்பெயர=் 

சல்லியகரணி  

 

 துணிெட்ட வுறுெ்பிலனெ்பெொருத்து மருந்தின்பெயர=் 

சந்தொனகரணி  

 

 விரணந்தழும்புகலளநீக்குமருந்தின்பெயர=் சமனியகரணி  

 

 உயிரத்ருமருந்தின்பெயர=் மிருதசஞ்சீவனி  

 

 மற்றுமுயிரத்ருமருந்தின்பெயர=் அதகம், அமுது, சீவனி. ஆக  

 

 தநொய்தீரக்்குமருந்தின்பெயர=் உலற  

 

 மருந்தின்பெயர=் உலற, குளியம், ஓடதி, ஔடதம், அதகம், 

தயொகம்  



 

 மரெ்பெொதுவின்பெயர=் ெொதெம், தொரு, தரு, தொவரம், மூலம்  

 

 மற்றுமரெ்பெொதுெ்பெயர=் அகம், அங்கிரி, விருக்கம், துருமம், 

அகலியம், சொதி  

 

 மரக்கன்றின் பெயர ்= தெொதகம், பிள்லள, தெொத்து, குைவி, கொல்.  

 

 மரவுரியின் பெயர ்= மரத்ததொல், வற்கலல, சீலர.  

 

 மற்றுமரவுரியின் பெயர ்= இலறஞ்சி. ஆக 

 மரக்பகொம்பின் பெயர ்= தகொடு, விடெம், தகொடரம், பெொங்கர,் 

சொலக, கவடு, உலலவ, தொரு, சிலன, ெலண, பகொம்ெர,் கவலல.  

 

 தசகின் பெயர ்= சம்ெம், ஆசினி, கொை், கொை்ெ்பு, சொரம், வயிரம், 

கலல, அரி.  

 

 தலையின் பெயர ்= உலலவ.  

 

 கெ்பின் பெயர ்= கலவ, கவர.்  

 

 இளங்பகொம்பின் பெயர ்= வளொர,் பமல்லியல்.  

 

 தளிரின் பெயர ்= வல்லரி, குலை, முறி, மஞ்சரி, கிசலயம், 

ெல்லவம், 

அலங்கல், கிலள.  

 

 தளித்தலின் பெயர ்= இலிரத்ல், சிலிரத்்தல், குலைத்தல்.  

 

 அடிபவண்குருத்தின் பெயர ்= முருந்து.  

 

 மலரக்்பகொத்தின் பெயர ்= பதொத்து, மஞ்சரி, துணர,் இணர,் 

 

பதொடரச்ச்ி.  

 

 இலலயின் பெயர ்= ெலொசம், ென்னம், ெத்திரம், தகடு, ெொசலட, 

தண்ணலட, சொலக, தமொலம், ஓலல, தலை, ெசச்ிலல, உலலவ, 

அலட.  

 

 மற்றுமிலலயின் பெயர ்= சதனம், சதம், ெத்திரி, தலம். ஆக  

 



 ெரலினுட்ெடுகுருத்தின் பெயர ்= ெயின்.  

 

 பமொட்டின் பெயர ்= கலுவடம், நலன, முலக, கன்னிலக, அரும்பு, 

முகிளம், கலிலக, சொலகம், தகொரகம், தெொகில், நலக, பமொக்குள்.  

 

 மலரின் பெயர ்= தொமம், குசுமம், தொர,் அலர,் வீ, தெொது, சுண்ணம், 

சுமனசம், பூ, சுமம், துணர,் அலரி, ஆலம்.  

 

மலரத்்தொதின்பெயர ்= தகொசரம், சிதர,் பகொங்கு, தகசரம், 

துணர,் இணர,் கிளர.்  

 

தொதின்றூளின்பெயர ்= மகரந்தம், சுண்ணம்.  

 

மற்றுந்தொதின்றூளின்பெயர ்= ெரொகம்.  

 

மலரத்்ததனின்பெயர ்= மகரந்தம்.  

 

பூவிதழின்பெயர ்= தொது, அதை், தண்டு, ததொடு, எடு.  

 

அகவிதழின்பெயர ்= அல்லி.  

 

புறவிதழின்பெயர ்= புல்லி.  

 

மரத்தின்குலலயின்பெயர ்= தொறு, ெடு, சொறு, குடும்பு, 

தகொடு,பகொத்து.  

 

முலளயின்பெயர ்= கொல், அங்குரம்.  

 

தவரின்பெயர ்= தூர,் சலட, சிலவ.  

 

கிைங்கின்பெயர ்= மூலம், மூங்கம், கந்தம்.  

 

மற்றுங்கிைங்கின்பெயர ்= சகுனம்.  

 

சிற்றரும்பின்பெயர ்= முலக, முகிை், பமொக்குள், முகிளம்.  

 

உலரந்்தபூவின்பெயர ்= உணங்கல், சொம்ெல், வொடல்.  

 

மலரச்ச்ியின்பெயர ்= அலரத்ல், அவிை்தல், விள்ளல், நகுதல், 

மலரத்ல், விரிதல்.  

 



விரிமலரின்பெயர ்= இகமலர,் பவதிர,் பதொடரெ்்பூ.  

 

ெைம்புவின்பெயர ்= பசம்மல், சொம்ெல், ததம்ெல்.  

 

விலதயின்பெயர ்= வீசம், ெரல், விசச்ு, விலர.  

 

மற்றும்விலதயின்பெயர ்= கொை், பகொட்லட. *ஆக 

 

பிஞ்சின்பெயர ்= வடு, எலு.  

 

ெசுங்கொயின்பெயர ்= தீவிளி.  

 

ெைத்தின்பெயர ்= ெலம், கனி.  

 

கனித்ததொலின்பெயர ்= பசகிள், கொை்.  

 

கொய்மரத்தின்பெயர ்= ெலினம்.  

 

கொயொதமரத்தின்பெயர ்= அவதகசி.  

 

தலைமரத்தின்பெயர ்= மலினம்.  

 

உலரம்ரத்தின்பெயர ்= வொனம்.  

 

ஆண்மரத்தின்பெயர ்= அகக்கொை், வன்மரம்.  

 

பெண்மரத்தின்பெயர ்= புறக்கொை், புன்மரம்.  

 

 

அலிமரத்தின் பெயர ்= பவளிறு.  

 

இலலக்கறியின் பெயர ்= அலட, சொகம், ென்னம், அடகு. 

 

தசொலலயின் பெயர ்= அரி, நந்தனவனம், தண்டலல, பெொழில், 

ஆரொமம், துடலவ, ததொட்டம், உய்யொனம், உெவனம், உத்தியொனம், 

பசய்கொல், மரசப்சறிவு, இளமரக்கொ.  

 

ஊதரொடுதசரந்்த தசொலலயின் பெயர ்= வனம்.  

 

, மலலதயொடு தசரந்்த தசொலலயின் பெயர ்= ஆரொமம்.  

 

, கழிக்கலரச ்தசொலலயின் பெயர ்= கொனல்.  



 

, பசய்குன்றுதசரந்்த தசொலலயின் பெயர ்= ததொெ்பு.  

 

வயல்சூை் தசொலலயின் பெயர ்= இளமரக்கொ.  

 

சிறுதூற்றின் பெயர ்= அரில், அறல், ெதுக்லக.  

 

குறுங்கொட்டின் பெயர ்= இறும்பு.  

 

பெருங்கொட்டின் பெயர ்= வல்லல.  

 

கொவற்கொட்டின் பெயர ்= கலணயம், இலள, அரண்.  

 

முதுகொட்டின் பெயர ்= முலத, இலலயுதிரவ்ு.  

 

கரிகொட்டின் பெயர ்= பெொசல்ச, சுரம், பெொதி.  

 

தவலியின் பெயர ்= அலடெ்பு, கொெ்பு.  

 

மரெ்பெொந்தின் பெயர ்= பெொக்கு, பெொத்து, பெொய், பெொதும்பு, 

பெொள்ளல்.  

 

முள்ளின் பெயர ்= கண்டகம், கடு.  

 

தூற்றின் பெயர ்= இறும்பு, மிலட.  

 

மரசப்சறிவின் பெயர ்= பெொதும்ெர,் தகொடரம், உலலவ.  

 

விறகின் பெயர ்= முளரி, கறல், முருகு, கொை், கொட்டம், 

பஞகிழி, இந்தனம், சமிலத.  

 

முட்பசடிெ்பெொதுவின் பெயர ்= முளரி, முண்டகம்.  

 

விரிதூற்றின்பெயர ்= அதிரல்.  

 

சுண்டியின்பெயர ்= சுசச்ு.  

 

வறட்சுண்டியின்பெயர ்= சுமங்லக.  

 

ஆவிலரயின்பெயர ்= ெகரி.  

 

வஞ்சியின்பெயர ்= வொனீரம், வஞ்சுளம்.  



 

துத்தியின்பெயர ்= தகொளியம்.  

 

ஆடொததொலடயின்பெயர ்= வொலச.  

 

 

சித்திரமூலத்தின்பெயர ்= பகொடிதவலி.  

 

தும்லெயின்பெயர ்= துதரொணம்.  

 

ஆபதொண்லடயின்பெயர ்= பதொண்லட.  

 

மரலின்பெயர ்= அரலல.  

 

கற்றொலையின்பெயர ்= குமரி.  

 

நொயுருவியின்பெயர ்= கரமஞ்சரி.  

 

பகொழிஞ்சியின்பெயர ்= தகொளி.  

 

ஊமத்லதயின்பெயர ்= உன்மத்தம்.  

 

கஞ்சொவின்பெயர ்= கஞ்சம், குல்லல.  

 

பெொன்னூமத்லதயின்பெயர ்= மதமத்லத.  

 

நீலியின்பெயர ்= அவுரி, ெத்தியம்.  

 

துைொயின்பெயர ்= குல்லல, முடி, துவளம், வனம்.  

 

மற்றுந்துைொயின்பெயர ்= பிருந்தம். *ஆக 

 

தூதுலளயின்பெயர ்= தூதுளம்.  

வீழியின்பெயர ்= விழிமி.  

 

கொஞ்பசொறியின்பெயர ்= கண்டூதி.  

 

கிலுகிலுெ்லெயின்பெயர ்= ெகன்லற.  

 

தண்ணீரக்ுடத்தின்பெயர ்= கொனவொலை.  

 

பிரம்பின்பெயர ்= சொதி, தவத்திரம், சூரல்.  



 

கைற்தகொடியின்பெயர ்= கைங்கு, முைல், கரச்ச்ூரம்.  

 

கைற்கொயின்பெயர ்= முைல், கைங்கு.  

 

இண்டின்பெயர ்= இண்லட, புலிபதொடக்கி, ஈலக, ஈங்லக,  

 

சூரியின்பெயர ்= விந்தம்.  

 

புனற்றுளசியின்பெயர ்= குல்லல.  

 

 சிறுபூலளயின்பெயர=் உழிலஞ  

 

 ெொற்பசொற்றிற்பசடியின்பெயர=் ெொயசம்  

 

 பசங்கொந்தளின்பெயர=் ததொன்றி, ெற்லற, இலொங்கலி  

 

 பவண்கொந்தளின்பெயர=் தகொடல், ததொன்றி, தகொலட  

 

 பவண்கிலடயின்பெயர=் தகொடல், பூலச, பவருகு  

 

 கொக்கணத்தின்பெயர=் கிகிணி, கன்னி, கருவிலள  

 

 பவண்கொலிலளயின்பெயர=் உயலவ  

 

 தொளியின்பெயர=் மஞ்சிகம்  

 

 சிதவலதயின்பெயர=் ெகன்லற  

 

 குன்றியின்பெயர=் கஞ்சம்  

 

 பகொத்தொன்பெயர=் நந்லத  

 

 சத்திக்பகொடியின்பெயர=் தொடிமஞ்சம்  

 

 சொறலணயின்பெயர=் திரிபுரி, சொறலட  

 

 சீந்திற்பகொடியின்பெயர=் அமுதவல்லி, சீவந்தி  

 

 ெொலலயின்பெயர=் சீவந்தி, சீவனி  

 

 கூதொளியின்பெயர=் துடி, கூதொளம்  



 

 தகொலவயின்பெயர=் விம்ெம், பதொண்லட, பகொவ்லவ  

 

 சிலந்திக்பகொடியின்பெயர=் தலலசச்ுருள்வள்ளி  

 

 வள்ளிக்பகொடியின்பெயர=் வள்ளி, இலலத  

 

 பிரண்லடயின்பெயர=் வசச்ிரவல்லி  

 

 இசங்கின்பெயர=் குண்டலி முத்தொெலம்  

 

 கக்கரியின்பெயர=் வொலுங்கி  

 

 பசங்கிலடயின்பெயர=் *கந்தூரி  

 

 மற்றுஞ்பசங்கிலடயின்பெயர=் முதலல  

 

 முந்திரிலகயின்பெயர=் மதுரசம், தகொத்தனி  

 

 முள்ளுலடமூலபமல்லொவற்றிற்கும்பெயர=் முண்டகம்  

 

 இஞ்சியின்பெயர=் நல்லம், அல்லம், நறுமருெ்பு  

 

 வழுதலலயின்பெயர=் வழுதுலண, வங்கம், பிருகதி  

 

 லகயொந்தகலரயின்பெயர=் தகொகணம், அறுெதம்  

 

 பெொன்னொங்கொணியின்பெயர=் சீலத  

 

 சிறுகீலரயின்பெயர=் சில்லி, சொகினி, தமகநொதம்  

 

 தசம்பின்பெயர=் சொகினி, சகுடம்  

 

 வள்லளயின்பெயர=் நொளிகம்  

 

 ெசிரியின்பெயர=் ெொவிரி  

 

 பவள்ளரியின்பெயர=் உருவொரம்  

 

 சிறுகிைங்கின்பெயர=் சுரசம்  

 

 கருலணக்கிைங்கின்பெயர=் கந்தம், சூரணம்  



 

 ெொகலின்பெயர=் கொரவல்லி, கூலம்  

 

 பீரக்்கின்பெயர=் பீரம்  

 

 பெரும்பீரக்்கின்பெயர=் ெடலிலக  

 

 பகொடிக்பகொத்தொன்பெயர=் நூழில்  

 

 சுலரயின்பெயர=் தும்பி, அலொபு  

 

 தெய்சச்ுலரயின்பெயர=் புற்பகொடி  

 

 பகொடியின்வலகெ்பெயர=் தகொற்பகொடி, பமன்பகொடி  

 

 பகொடியின்பெயர=் இலலத, வல்லி, நூழில்  

 

 பவற்றிலலயின்பெயர=் நொகவல்லி, பமல்லிலல, தொம்பூலம், 

மூலவல்லி இலலக்பகொடி  

 

 மிளகின்பெயர=் கறி, மரீசி, கொயம், கலிலன, தகொளகம், திரங்கல், 

மிரியல்  

 

 ஏலத்தின்பெயர=் இலொஞ்சி, துடி  

 

 மஞ்சளின்பெயர=் பீதம், கொஞ்சனி, நிசி, அரிசனம், அரித்திரொெம்  

 

 பவண்கடுகின்பெயர=் அந்தில், கடிெ்ெலக, ஐயவி, சித்தொரத்்தம்  

 

 திெ்பிலியின்பெயர=் பிெ்பிலி, கொமன், சிறுமூலகம், மொகதி, கலினி  

 

 பகொத்துமலியின்பெயர=் உருளரிசி  

 

 பவண்கொயத்தின் பெயர ்= கொயம், உள்ளி.  

 

 வொசந்தருெலெண்டத்தின் பெயர ்= தகரம், தக்தகொலம், தகொட்டம், 

சொதிக்கொய், இலவங்கம், ஏலம், கசத்சொலம், மொஞ்சி.  

 

 மல்லிலகயின் பெயர ்= மொலதி, அநங்கம், பூருண்டி.  

 

 வனமல்லிலகயின் பெயர ்= பமௌவல்.  

 



 இருவொட்சியின் பெயர ்= மயிலல, அநங்கம்.  

 

 சொதிெ்பூவின் பெயர ்= கருமுலக, பித்திலக.  

 

 முல்லலயின் பெயர ்= தளவம், சொதி, பிசச்ி.  

 

 ஊசிமுல்லலயின் பெயர ்= தளவு, மொகதி, லநதிலக.  

 

 பகொடிமல்லிலகயின் பெயர ்= விசலிலக.  

 

 நந்தியொவரத்்தத்தின் பெயர ்= வலம்புரி.  

 

 மருக்பகொழுந்தின் பெயர ்= தமனகம்.  

 

 மலலெ்ெசல்சயின் பெயர ்= குளவி*.  

 

 அடம்பின் பெயர ்= ெொலிலக.  

 

 பவட்டுதவரின் பெயர ்= முடிவொலை.  

 

 துவலரயின் பெயர ்= ஆடகி.  

 

 அவலரயின் பெயர ்= சிக்கடி.  

 

 உழுந்தின் பெயர ்= மொடம்.  

 

 கடலலயின் பெயர ்= மஞ்சூரம்.  

 

 கொரொமணியின் பெயர ்= இலத, கூலம்.  

 

 ெசும்ெயற்றின் பெயர ்= ெொசி, முற்கம்.  

 

 பகொள்ளின் பெயர ்= கொணம், குலுத்தம்.  

 

 துவலரயவலரயின்முதலியவற்றின் பெயர ்= முதிலர.  

 

 தசொளத்தின் பெயர ்= பசொன்னல், இறுங்கு.  

 

 வரகின் பெயர ்= தகொத்திரவம்.  

 

 கருந்திலனயின் பெயர ்= இறடி, கங்கு.  

 



 பசந்திலனயின் பெயர ்= கம்பு, கவலல.  

 

 லெந்திலனயின் பெயர ்= ஏனல், குரல், நுவலண.  

 

 திலனத்தொளின் பெயர ்= அருவி, இருவி.  

 

 எள்ளின் பெயர ்= எண், திலம், நூவு.  

 

 இலளபயள்ளின் பெயர ்= குமிலக.  

 

 எள்ளிளங்கொயின் பெயர ்= கவ்லவ.  

 

 பநல்லின் பெயர ்= பசொல், விரிகீ, வரி, சொலி, யவம்.  

 

 குளபநல்லின் பெயர ்= நீரவ்ொரம்.  

 

 மலலசச்ொரல்விலளபநல்லின் பெயர ்= ஐவனம்.  

 

 பசஞ்சொலியின் பெயர ்= பசந்பநல், நன்பனல்.  

 

 ெயிரின் பெயர ்= ெசும்புல், லெங்கூை்.  

 

 ெதரின் பெயர ்= ெதடி, பெொல்.  

 

 இளஞ்சூலின் பெயர ்= பீட்லட.  

 

 இளங்கதிரின் பெயர ்= பீள்.  

 

 கதிரின் பெயர ்= ஏனல், குரல்.  

 

 தகொதுலமயின் பெயர ்= தகொதி  

 

 ததொலரபநல்லின் பெயர ்= இயலவ.  

 

 தெொரின் பெயர ்= சும்லம, சூடு, தெொரெ்்பு.  

 

 தூற்றொபநற்சூட்டின் பெயர ்= பெொலி, பெொங்கழி.  

 

 லவக்தகொலின் பெயர ்= லவ, ெலொலம், வழுது.  

 

 பநல்லினொற்றின் பெயர ்= நொறு.  

 



 விைலின் பெயர ்= விரணம்.  

 

 தவயரிசியின் பெயர ்= தவரல், ததொலர.  

 

 தருெ்லெயின் பெயர ்= குலச, குமுதம், கூரச்ச்ம், குசம்.  

 

 நொணலின் பெயர ்= கொனரசம், கொமதவைம், சரவணம்.  

 

 மற்றுநொணலின் பெயர ்= சிதவலத, கொலச.  

 

 பகொறுக்லகயின் பெயர ்= எருலவ, தவைம், பகொறுக்கசச்ி.  

 

 திரட்தகொலரயின் பெயர ்= எருலவ, சொய், ெஞ்சொய்.  

 

 வொட்தகொலரயின்பெயர=் பசருந்தி  

 

 ெசச்றுகின்பெயர=் ெதம், தூரல்வ  

 

 ெசும்புல்லின்பெயர=் சட்ெம்  

 

 உலரந்்தபுல்லின்பெயர=் திரணம்  

 

 புற்பிடியின்பெயர=் கொலச  

 

 இளம்புல்லின்பெயர=் ெதம்  

 

 ஒருவலகெ்புல்லின்பெயர=் புதவு  

 

 நீரம்ுள்ளியின்பெயர=் முண்டகம்  

 

 நீரக்்குளிரியின்பெயர=் கல்லொரம்  

 

 கத்தூரிமஞ்சளின்பெயர=் சுவொங்கி  

 

 கிலடயின்பெயர=் சலட  

 

 ெொசியின்பெயர=் நொரம், பசவிரம், சலடசச்ி, லசவலம், ெதியம்  

 

 தொமலரயின்பெயர=் அம்புயம், அம்தெொருகம், அரவிந்தம், 

ெங்கயம், புண்டரீகம், ெதுமம், முண்டகம், நளினம், முளரி, 

சதரொருகம், சதெத்திரி, தகொகனதம், சலசம், வனசம், கமலம், 



வொரிசம், கஞ்சம், திருமொல்பகொெ்பூை், திருமலர,் இண்லட, 

ெங்தகருகம்  

 

 தொமலரமலரின்பெயர=் இறும்பு, இரொசீவம்  

 

 தொமலரக்பகொட்லடயின்பெயர=் பெொகுட்டு, கன்னிலக  

 

 தொமலரசச்ுருளின்பெயர=் விசி, வலளயம்  

 

 தொமலரக்கொயின்பெயர=் வரொடகம், வரொண்டம்  

 

 பசங்குவலளயின்பெயர=் அரத்தம், உற்ெலம்  

 

 மற்றுஞ்பசங்குவலளயின்பெயர=் எருமணம், கல்லொரம், 

பசங்கழுநீர ்ஆக  

 

 கருங்குவலளயின்பெயர=் ெொனல்  

 

 மற்றுங்கருங்குவலளயின்பெயர=் நீலம், உற்ெலம், நீதலொற்ெலம் 

ஆக  

 

 கருபநய்தலின்பெயர=் நீலம், இந்திவரம்  

 

 மற்றுங்கருபநய்தலின்பெயர=் நீதலொற்ெலம் ஆக  

 

பவண்பணய்தலின் பெயர ்= பவள்ளொம்ெல், குமுதம்.  

 

பசவ்வொம்ெலின் பெயர ்= தசதொம்ெல், அரக்கொம்ெல், பசங்குமுதம்.  

 

மற்றுஞ்பசவ்வொம்ெலின் பெயர ்= பசவ்வல்லி. ஆக  

 

பவள்ளொம்ெலின் பெயர ்= அல்லி, லகரவம்.  

 

மற்றும்பவள்ளொம்ெலின் பெயர ்= பவள்ளல்லி. ஆக  

 

குமுதவலகெ் பெயர ்= பவள்ளொம்ெல், தசதொம்ெல்.  

 

குமுதத்தின் பெயர ்= ஆம்ெல், பநய்தல், அல்லி.  

 

பசங்கழுநீரின் பெயர ்= கல்லொரம், உற்ெலம்.  

 



சிலகமொலலயின் பெயர ்= சிகழிலக, ெடலிலக, வொசிலக.  

 

மொரப்ிலணிமொலலயின் பெயர ்= மஞ்சரி, இலம்ெகம்.  

 

ததொளணிமொலலயின் பெயர ்= பதொலடயல், தொமம்.  

 

பகொண்லடமொலலயின் பெயர ்= தகொலத, பதொங்கல்.  

 

மயிரச்ச்ூட்டுமொலலயின் பெயர ்= வொசிலக, அலங்கல். 

அகெ்ெொ = புரிலசயு முள்ளுயர ்நிலமு மகெ்ெொ.  

 

 அகம் = மனமு முள்ளு மலனயும் ெொவமும் = புவியு 

மரெ்பெொதுெ்பெயரு மகதம.  

 

 அகலுள் = ஊரு நொடு மகலு ளொகும்.  

 

 அகி = அரவு மிரும்பு மகிபயன லொகும்.  

 

 அக்கொரம் = ஆலடயுஞ் சருக்கலரயு மக்கொர மொகும்.  

 

 அக்கு = வலளமணிதயற்றின் முரிெ்பிலவ யக்பகனல்.  

 

 அங்கணம் = தூம்பு வொயிலு முன்றிலு மங்கணம்.  

 

 அங்கதம் = அரவு ததொளணி வலசயிலவ யங்கதம்.  

 

 அங்கம் = யொக்லகயு முறுெ்புஞ் சயனமு மங்கம் .  

 

 அங்கி = அனலுஞ் சட்லடயு மங்கியொகும்.  

 

 அசனம் = ெசியுங் பகொழுெ்பும் ெகுதியு மளவும் – தவங்லகமரமு 

முணவு மசனம்.  

 

 அசச்ம் = அகத்தியும் ெயமு மசச் மொகும்.  

 

 அஞ்சலி = பதொழுதலும் வொவற் ெறலவயு மஞ்சலி.  

 

 அஞ்சனம் = கொள நிறனு லமயுந் திலசகளின் – 

யொலனயிபலொன்று மஞ்சன மொகும்  

 

 அடல் = வலியுஞ் பசருவு மடபலன் றொகும்.  



 

 அடி = முதலுங் கொலு பமொறுத்தலு மடிபயனல்.  

 

 அடுெ்பு = தரும நொளு முத்தொனமு மன்றி = 

யசச்ெ்பெயருமடுெ்பென லொகும்.  

 

 அலட = இலலயுங் கனமும் விலலயும் வழியு – மெ்ெமுமற்றிலவ 

யலடபயன லொகும்  

 

 அணங்கு = பதய்வமுந் பதய்வத் துவலமபசொன் மொதரு – லமய 

தனொயும் வருத்தமுங் பகொலலயு = மைகு மொலசயு 

மணங்பகன்றொதம.  

 

 அணி = ெலடயின துறுெ்பு பமொெ்ெலனயு மைகும் = பெருலமயுங் 

கலனு மன்பு மணிபயனல்  

 

 அணு = உயிரு நுண்லமயு மணுபவன லொகும்.  

 

 அலண = விடயமுஞ் தசதுவு பமத்லதயுஞ் சயனமு – மலணபயன 

பமொழிெ வறிந்திசி தனொதர.  

 

 அண்டசம் = அரவு தவலள முதலல யொலம = யொலன யுடும்புமீ 

தனொந்தியும் ெறலவயும் = ெல்லியு மிெ்பியு மண்டச பமன்ெ.  

 

 அண்டம் = அண்ட முட்லடயு மொகொ யமுதம  

 

 அண்டர ்= உயரந்ிலலயும்ெ பரொன்னல ருடதன = இலடய ரண்ட 

பரன்ன லொகும்  

 

 அத்தம் = ஒருநொண் மீனு பமொள்ளிய பெொன்னு – மருபநறியுங் 

கண்ணொடியும் ெொதியுங் = கரமும் ெகரப்சொற் பெொருளு மத்தம்.  

 

 அத்தி = யொலனயு பமொருமரெ் பெயரு பமன்பு – மொரக்லிெ்பெயரு 

மத்திபயன் றொகும் .  

 

 அத்து = அலரெ்ெட் டிலகயுந் துன்னமு மலசசப்சொலுஞ் – 

பசந்நிறமும்மிலவ பதரியிலத் பதன்ெ.  

 

 அத்லத = அலசநிலலச ்பசொல்லுங் குருவு மத்லத.  

 

 அந்தம் = அைகு மீறு மந்த பமன்ெ.  



 

 அந்தரம் = அந்தரதமகந் தளியொகொயம் = இறுதி திமிரங் 

கூட்டமொகும்.  

 

 அந்தரி = அம்பிலகெ் பெயருந் துரக்்லகயு மந்தரி.  

 

 அந்தி = ெொலலயொை்த் திறத் ததொரிலசெ் பெயரு – மொலலக்கொலமு 

மற்றிலவ யந்தி.  

 

 அெரம் = நரகமும் பெொய்யும் பிறகு மெரம்.  

 

 அமரர ்= அலடயலர ்பெயருந் ததவரு மமரர.்  

 

 அமலம் = அமல மழுக்கின்லமயு மறிவு மைகும்.  

 

 அமுதம் = சுலவெொ னீரல்ம தசொறு பதய்வ = வுணவு நீரத்மொக்க 

முெ்பு மமுதம்.  

 

 அலம = அலம அைகு மூங்கிலு மலமவு மலமதய.  

 

 அம்ெணம் = அளலவ கொரொம்பி கதலி யம்ெணம்.  

 

 அம்ெரம் = அம்ெரங் கடலுமொ லடயுமொ கொயமும்.  

 

 அம்ெல் = சிலரறிந்து புறங்கூறலும் ெைறிபமொழியு மம்ெல்.  

 

 அம்லம = அைகும் வருபிறெ்புந் தொயு மம்லம.  

 

 அயம் = அயபமன் கிளவி யொடு மிரும்புங் = குளமு நீருங் 

குதிலரயுங் கூறுவர.்  

 

 அயிரொவதம் = அயிரொவதந்திலச யொலனயி பலொன்றும் = 

புரந்தரன் யொலனெ் பெயரும் புகலும்.  

 

 அயில் = தவலுங் கூரல்மயு மயிபலன விளம்புவர.்  

 

 அரணம் = கொடு பமயிலுங் கவசமு மரணம்.  

 

 அரண் = கொவல் தவல் கொவற் கொடிலவ யரதண.  

 

 அரத்தம் = கடம்புஞ் சுடுவனுங் கழுநீரெ்் பெயரு = மரக்குஞ் பசந் 



நிறமு மரத்த மொகும்.  

 

 அரந்லத = குறிஞ்சியொ ழிலசயுந் துன்ெமு மரந்லத.  

 

 அரம்லெ = அரம்லெ பதய்வெ்பெண் வொலையு மொகும்.  

 

 அரலல = கைலல வீசங் கற்றொலை யரலல.  

 

 அரவம் = அரவநூ புரமும் ெொம்பு தமொலசயுமொம்.  

 

 அரற்றல் = அழுலகயு பமொலித்தலு மரற்ற பலன்ெ  

 

 அரொகம் = முடுகியல் பசந்நிறம் ெொலல யொை்த்திற = மொடகந் 

தக்கரொக மரொகம்.  

 

 அரி = கிண்கிணிெ் ெரலுங் கிளபரொளியும் ென்றியு – மிந்தி ரனும் 

வண்டும் ெொம்புங் குரங்குங் = குதிலரயுங் கிளியுந் தவலளயு 

மூங்கிலுந் = திகிரியு நிறமுஞ் சிங்கமுந் ததருஞ் = சயனமுங் 

கண்ணின் வரியுந் துயிலு = மியமனு பநருெ்புங் கொற்றும் 

புலகயும் = ெலகயுஞ் தசகும் ெலறயு மதுவு = மதியும் ஞொயிறும் 

ெஞ்சொ யுதனும் = பெொள்ளலும் பெௌவமும் பெொன்னும் ெசுலமயும் 

= வலரயு லமம்லமயுஞ் பசந்பநற் கதிருஞ் = தசொலலயும் 

ெலடக்கலெ் பெயரும் விசியு = மரிசியும் வரியு மரிபயன லொகும்  

 

 அரிட்டம் = கொகமுங் கள்ளும் பிறவியின் குற்றமு – மரிட்ட பமன்ெ 

வறிந்திசி தனொதர  

 

அருணம் = ஆடு மொனு மருண பமன்ெ  

 

 அருணன் = அருணனருக்கனு மவன்தறரெ்் ெொகனும் – புதனு 

பமன்னெ் புகலெ் பெறுதம  

 

 அருெ்ெம் = ஊரெ்்பெொதுெ்பெயருபமொருபெரும் பிணியு = 

மடவியின் பெயரு மருெ்ெ பமன்ெ  

 

 அருவி = மலலயின்வீை் புனலுந் திலனத்தொளு மருவி  

 

 அலகு = ெலகலறயு நுளம்பு மளவு மலபகனல்  

 

 அலங்கல் = பூவின் மொலலயுந் தளிரு மலசவு = மிரங்கலு 

பமொளிரத்லு மலங்க லொகும்  



 

 அலரி = அலரி மலருந் தெ*னனு மைகுங் = கண்வரி தயொரம்ரம் 

என்மனொர ்புலவர ் 

 

அலர ்= ெழிபமொழி யும்ெல ரறிந்தலர ்தூற்றலு = மலரு மகிை்வு 

மலபரன்றொகும்.  

 

அலல = அலலதய பகொலலயுந் திலரயு மொகும்.  

 

அல் = இரவு மிருளு மிலவயல் லொகும்.  

 

அல்கல் = அல்க பலன்ெது தங்கலு நொளும்.  

 

அல்லி = பவண்ணிற வொம்ெலுங் கொயொ மரமு = மகவித ழும் மிலவ 

யல்லிபயன் றொகும்.  

 

அவந்தி = கிளியு முஞ்லசெ் ெதியு மவந்தி.  

 

அவலல = கொடுங் கடுெ்பு மவலலயின் கண்ண.  

 

அைனம் = அைலும் பிணமு மைன பமன்ெ.  

 

அழுக்கொறு = பெொறொலமயு மனத்தழுக்கு மழுக்கொ பறன்ெ.  

 

அளகம் = அளகம் புனலு மயிரு மொகும்.  

 

அளக்கர ்= கடலும் புவியுங் கொரத்்திலக நொளு = மளமுஞ் 

தசறுமளக்க பரன்ெ.  

 

அளறு = நரகமுஞ் தசறு மளபறன நவில்வர.்  

 

அளி = அறுெதமு மன்புங் கள்ளு மளிபயனல்.  

 

அளித்தல் = பகொடுத்தலுங்கொத்தலுஞ் பசறித்தலு மளித்தல். ( 

 

அலள = வலளதயிர ்புற்று மலளயொ கும்தம.  

 

அறல் = அறுதியு மெ்பு மறபலன பமொழிெ.  

 

அறுலவ = ஆலட சித்திலர நொளிலவ யறுலவ.  

 



அனந்தம் = அளவில் பெொருளும் பெொன்னு மனந்தம்.  

 

அனந்தன் = நொலிரு பதய்வ வரவிபலொன்றும் நொன்முகனருக = 

னொதியரன்மொல் = தசடனநந்தபனன்றிசி தனொதர.  

 

அனலி = தினகரன் பெயருந்தீெ்பெயரு மனலி.  

 

அன்றில் = அசுர நொளுதமொர ்ெறலவயும் மன்றில்.  

 

அன்னம் = அடிசிலு பமகினமு மன்னமொகும்.  

 

அன்லன = தொயு முன்பிறந் தொளுமன்லன.  

 

ஆகரவருக்கம் 

 

ஆகம் = யொக்லகயு மொரப்ு மொகபமன்றுலரெ்ெர.்  

 

ஆகொரம் = அசனமுபநய்யும் ெடிவமு மொகொரம்.  

 

ஆகு = எலியும் பெருசச்ொளியு மொகு வொகும்.  

 

ஆகுலம் = வருத்தமுஞ் சத்த பவொலியு மொகுலம்.  

 

ஆக்கம் = ஆக்கஞ் பசல்வ முந்திருமகளு மொகும்.  

 

ஆசொரம் = ஆலடயு பமொழுக்கமு மறொெ்பெரு மலையு = மரசரவ்ொை் 

கூடமு மொசொர மொகும்.  

 

ஆசினி = ஈரெ் ெலொமரச ்தசகிலவ யொசினி.  

 

ஆசு = பமய்புகு கருவியுஞ் சடுதியுங் குற்றமு = மற்ெமு 

தமொரக்வியு மொபசன லொகும்.  

 

ஆலச = ஆரவ்மும் பெொன்னுந் திலசயு மொலச.  

 

ஆடல் = உலரயுங் கூத்தும் பவற்றியு மொடல்.  

 

ஆடவர ்= ஆண்பெய ரிலளதயொ பரன்றிவ ரொடவர.்  

 

ஆடி = வொய்ந்த கண்ணொடியு மொதத் பதொன்று = மொய்ந்தவுத் 

தரொடமு மொடி யொகும்.  



 

ஆடு = தமடமும் பவற்றியு மொடொ கும்தம.  

 

ஆலண = ஏவன் பமய்ெ்ெொதட விறல்பசய றடுத்தல் = சூளுறவு 

மிலொஞ்சலனயு மொலண யொகும்.  

 

ஆண்லம = வலியும் பவன்றியும் வொய்லமயு மொண்லம.  

 

ஆதி = ஆதி ெைலமயு மரனு மொலு = முதலு தநதரொட்டமு பமொழியெ் 

பெறுதம.  

 

ஆம்ெல் = இலசயின் குைலுங் கள்ளு மூங்கிலு = மல்லியும் 

யொலனயு மொம்ெ லொகும்.  

 

ஆரம் = சந்தன மணிவடந் தரளம் ெதக்க = மொெரணெ் பெொதுவு 

மொர மொகும்.  

 

ஆரல் = கொரத்்திலக நொளு பமொருமீன் பெயரு = மங்கொ ரகனு 

மதிலு மொரல்.  

 

ஆரவொரம் = ஆகுலமுந் துக்கமு மொரவொர மொகும்.  

 

ஆலர = புரிலசபுற் ெொதயொர ்புதலு மொலர.  

 

ஆர ்= ஆரவ்ுங் கூரல்மயு மொத்தியு மொபரனல்.  

 

மற்றும்ஆர ்= ததரொழி யகத்திற் பசறியுறுெ்பு மொகும்.  

 

ஆரத்ல் = அணிதலு நிலறதலு முண்டலு மொரத்ல்.  

 

ஆரெ்்பு = அமருஞ் சிரிெ்பு மொரெ்்பென லொகும்.  

 

ஆரவ்ம் = ஆலசயு நரகத் பதொன்று மொரவ்ம்.  

 

ஆரவ்லர ்= கொதலர ்தவட்தடொர ்கனிந்ததொ ரொரவ்லர.்  

 

ஆலம் = பூவு நீரு பமொருமரெ் பெயரு = மொை்கடல் விடமு 

மொலமொகும்.  

 

ஆலவன் = அம்புலிெ் பெயரு மொலசயு மொலவன்.  

 



ஆலொலம் = அலரந்்த பூவு நீருதமொர ்மரமு = மலலகடல் விடமும் 

வொவலு மொலொலம்.  

 

ஆலி = துளியு நீரப்கொளொலங் கட்டியு = மலையு மொலி 

பயனவகுத்தனதர  

 

ஆலயம் = யொலனக் கூடமு நகரமுந் ததவர ்= தகொட்டமு 

மொலயபமன்னக் கூறும்  

 

ஆவணம் = உரிலம யங்கொடி பதருவு புனரப்ூச – மிலவபயொரு 

நொன்கு மொவண பமன்ெ.  

 

ஆவலர ்= கொதலர ்தவட்தடொ ரொவல ரொகும்.  

 

ஆழி தநழி = சொகரந் ததரக்்கொல் சக்கரம் வட்ட = தமொதிர பமன்ன 

பமொழிந்தலவ லயந்து = தநமியு மொழியு பமனநிகை்த் தினதர.  

 

ஆறு = வழியு நதியுதமொ பரண்ணு மொபறனல்.  

 

ஆற்றல் = வலியும் பவன்றியும் வொய்லமயு மொண்லமயு = 

மிகுதியும் ெரித்தலு ஞொனமும் பெொலறயுங் = கூட்டுதலும்மிலவ 

யொற்ற லொகும்.  

 

ஆனி = அழிவு மூலமு மொனிபயன் றொகும்.  

 

இகரவருக்கம் 

 

இகத்தல் = பெொறுத்தலு நடத்தலு மிகத்த லொகும்.  

 

இகல் = ெலகயும் வலியு மமரு மிகபலனல்.  

 

இருலள = சுற்றமுந் ததொழியு மிகுலள பயன்ெ.  

 

இலச = இலசதய புகழு பமொழியு நொதமும்.  

 

இடக்கர ்= குடத்தின் பெயரு மலறபமொழியு மிடக்கர.்  

 

இடம் = வீடும் வலியும் ெடுெ்ெது மிடபமனல்.  

 

இடி = உறுதிபமொழி பிண்டி யுருமு மிடிதய.  

 



இலட = இடமு நுசுெ்பு நடுவு மிலடபயனல்.  

 

இந்தளம் = பநருெ்பிடு கலனு மிலசயு மிந்தளம்.  

 

இெம் = மரத்தின் பகொம்பும் யொலனயு மிெபமனல்.  

 

இரசதம் = அலரெ்ெட் டிலகயும் பவள்ளியு மிரசதம்.  

 

இரதம் = புணரச்ச்ியுஞ் சூதமு மளியுந் ததரு – மலரயொணுஞ் 

சுலவவு மிரத பமன்ெ.  

 

இரலல = இரலலக் கிளவி மொனி தனறுந் = தலலநொளு மூதுங் 

பகொம்பு மொகும்.  

 

இரவி = மலலயு மருக்கனும் வொணிகத் பதொழிலு = மிரவி யொபமன் 

றிலசக்கெ் ெடுதம.  

 

இரொகம் = இலசநிறங் கீதஞ் பசம்லமயு மிரொகம்.  

 

இருள் = நரகமு மயக்கமுங் கருலமயு மிருபளனல்.  

 

இபரௌரவம் = ஆகமத்பதொன்றுநரகு மிபரௌரவம்.  

 

இலஞ்சி = மகிை்மரங் பகொெ்பூை் மடுவிலவ யிலஞ்சி.  

 

இலம்ெகம் = நுதலணி யத்தி யொயஇ மிலம்ெகம்.  

 

இலொங்கலி = நொளிதநரமுஞ் பசங்கொந்தளு மிலொங்கலி.  

 

இலலயம் = கூத்துங் கூத்தின் விகற்ெமு மிலலயம்.  

 

இல் = மலனயுங் குடியு மில்லல பயன்றலு = மிடமு மிரொசியு 

மில்பலன்றொகும்.  

 

இழுக்கு = பிலைத்தல் பெொல்லொங் கிலவயிழுக் கொகும்.  

 

இளி = யொழிதனொர ்நரம்புஞ் சிரிெ்பு மிளிபயனல்.  

 

இறெ்பு = மிகுதியு மரணமும் தெொக்கு மிறெ்தெ.  

 

இறொல் = எரிநொ தடன்கூ படருதுமீ னிறொதல.  



 

இறும்பு = குன்றுங் கொடு மிலடதூறு மிறும்தெ.  

 

மற்றும் இறும்பு = தொமலர நறுந்தண் பூவுஞ் சொற்றும்.  

 

இலற = சிறந்ததொன் பெயருஞ் பசம்லமயுஞ் சிறுலமயுந் = 

தலலவனுந் தலலலமயும் பெருலமயுந் தங்கலு = மயனு மரனு 

மொதியின் பெயரும் = புள்ளி னிறகுங் கடனும் வலரயு = மில்லி 

னிறெ்புங் கடலமயு மிலறதய.  

 

இலறலவ = ஏணியும் புட்டடிலு மிலறலவ யொகும்.  

 

ஈகொரவருக்கம் 

 

ஈலக = ஈங்லகயும் பகொடுத்தலும் பெொன்னு மீலக.  

 

ஈைம் = இரணியஞ் சிங்கள மீை மொகும்.  

 

உகரவருக்கம் 

 

உஞற்று = உற்சொகமுந் தெ்பு முஞற்பறன பமொழிெ.  

 

உடல் = யொக்லகயு மொட கமும்முட பலன்ெ.  

 

உடு = அம்பு மொடு மம்புத் தலலயு = பமொளிவொன் மீனுங் கிடங்கு 

நொவொ = தயொட்டுங் தகொலு முடுபவன லொகும்.  

 

உலட = உடுக்லகயுஞ் பசல்வமுங் குலடதவலு முலடதய.  

 

உணரவ்ு = அறிவுந் பதளிவு பமொழிவு முணரப்வனல்.  

 

உண்லட = ெலடயின் வகுெ்புந் திரட்சியு முண்லட.  

 

உத்தரம் = வடக்குதம லூழித்தீ வொரத்்லதயு முத்தரம்.  

 

உத்தி = உரக ெடெ்பெொறி சுணங்குலரயொட = தலொர ்திருவுறுெ்பு 

முத்தி யொகும்.  

 

உத்திரம் = உத்திர பமன்ெ தவொரந்ொ ளுடதன = சித்திர மொளிலக 

தசரந்்தததொ ருறுெ்தெ.  

 



உந்தி = தெலதயர ்விரும்பியொடலு நீரு = நீரின் சுழியுந் 

ததரின்றட்டு = நொபியிங் கடலு நதியும் யொழி = தனொது முறுெ்பு 

முந்தி யொகும்.  

 

உெ்ெளம் = அளமுங் கழிநிலமு முெ்ெள மொகும்.  

 

உெ்பு = தவலலயு மதனில் விலளயும் விலளயொட்டு = தமொது 

முவருமினிலமயு முெ்தெ.  

 

உம்ெர ்= உயரந்ிலல தயொரு மிலசயு மும்ெர.்  

 

உம்ெல் = யொலனயும் விலங்கி னொண்ெொற் பெயருங் – குடியும் 

வழித்ததொன்றலு மும்ெலொகும்.  

 

உயலவ = கொன்யொற்றுெ்பெயர ்கருவிலள யுயலவ.  

 

உரம் = வலிமொர ்பூக்க ஞொனந் திடமுரம்.  

 

உலர = சத்தபவொலி விருத்தி யுலரத்தலு முலரதய.  

 

உலகம் = உலகம் புவி திலச யுயரக்ுண மொதம.  

 

உலகு = அவனி திலசயொ கொய முயரந்்ததொர ்= குலமிலவ 

யுலபகனக் கூற லொகும்.  

 

உலக்லக = ஓண நொளு முதரொங்கலு முலக்லக.  

 

உலலவ = மொக்களின் மருெ்பு மரமு மரத்தின் = தகொடுங் கொற்று 

முலலவயின் கூற்தற.  

 

உவளகம் = பிரிதலு மிலடயர ்தசரியு மதிலு = பமொருசிலற யிடமு 

பமயிலுறுெ்பும் ெள்ளமும் = வொவியும் விசொலமு முவளக மொகும்.  

 

உவொ = அநுமதி யொலன யிலளதயொ னுவொபவனல்.  

 

உலை = இடமும் மொனும் யொை்நரம் பும்முலை.  

 

உலள = ஆண்ெொன் மயிரு மஃறிலண மயிரும் = ெரியின் 

கழுத்தணி மயிரு மிலசயுஞ் = சத்த பவொலியு முலளபயன லொகும்.  

 

உறுகண் = துக்கமு தநொயு முறுக பணன்ெ.  



 

உறுவன் = அதசொகமர ்கடவுளு முனிவலு முறுவன்.  

 

உலற = நீரத்்துளி முதலொந் துளியு நீதணொய் = தெொக்கு மருந்தும் 

பெொருளும் தெொரல்வயும் = பவண்கலெ் பெயரும் விழுமமும் 

பெருலமயு = பமண்குறிெ் பெண்ணிெ் பெொலிந்துழி யிடுவதும் = 

ெொலுறு பிலரயுங் கொரமு முணவுங் = குலறயுவர ்நீரும் ெலடயின் 

கூடு = தமொரிலடச ்பசொல்லும் வொை்நொளு முலறபயனல்.  

 

உலறயுள் = ஊரெ்்பெொதுெ் பெயரு மகொரமு முலறயுள்.  

 

உன்னல் = மனமு நிலனவு முன்ன லொகும்.  

 

ஊகொரவருக்கம் 

 

ஊக்கம் = உற்சொகம் வலிமன மிகுதி யூக்கம்.  

 

ஊை் = ெைலமயு மரபும் ெலகயு மூபைனல்.  

 

ஊறு = தீதுங் பகொலலயுந் தீண்டலு மூபறனல்.  

 

ஊனம் = பிணமுங் தகடு மூன மொகும்.  

 

எகரவருக்கம் 

 

எகினம் = அன்னமுங் கவரிமொவு மொண்மரமு நொயும் – புளியும் 

புளிமரெ் பெயரு பமகினம்.  

 

எக்கல் = குவித்தலுஞ் பசொரிதலு பமக்க பலன்ெ.  

 

எருலவ = கழுகுஞ் பசம்புங் பகொறுக்லகயு பமருலவ.  

 

எலி = ஆகுவு மதுவும் பூரநொ ளும்பமலி.  

 

எல் = நல்பலொளிெ்பெயரு ஞொயிறும் ெகலு = பமல்லியு மிகை்சச்ியு 

பமல்பலன லவெ்ெர.்  

 

எறுை் = தண்டொயுதம் வலி பயறுைொ கும்தம.  

 

என்றூை் = விரிகதி ரவனும் பவயிலு பமன்றூை்.  

 



ஏகொரவருக்கம் 

 

ஏதம் = குற்றமுந் துன்ெமு தமத மொகும்.  

 

ஏதி = ஆயுதமுந் துண்டமும் வொளு தமதி.  

 

ஏந்தல் = பெருலமயு முயரவ்ுந் தலலவனு தமந்தல்.  

 

ஏமம் = இன்ெமு நீறும் பெொன்னுங் கொவலு = மிரவுஞ் தசமமு 

தமமொெ்பு மயக்கமு = பமன்ென தவமெ் பெயபரன வொகும்.  

 

ஏரண்டம் = ஆமணக் குஞ்சித் திரமுதம ரண்டம்.  

 

ஏல்லவ = மடுவும் பெொழுது தமல்லவபயன் றொகும்.  

 

ஏறு = விலடயு பமருதும் விலங்கினொண் பெயரு = மிடியு முதனொ 

தளபறனெ் ெடுதம.  

 

எனல் = திலனெ்புனமுந் திலனயு தமன லொகும்.  

 

ஏனொதியர ்= மந்திரிெ் பெயருஞ் தசலனகொெ் தெொரு – மறவரு 

மயிரவ்ிலன ஞருதமனொதியர.்  

 

ஐகரவருக்கம் 

 

ஐயம் = பெொழுதும் பிசல்சயும் பிசல்சபகொள் கலனு – 

மனுமொனமுமிலவ லயயபமன் றொகும்.  

 

ஐயன் = வொதனொர ்முனிவர ்மலறயவ ரொசொன் = சொத்தன் 

மூத்ததொன் றகெ்ெனு லமயன்.  

 

ஐலய = ஆரிலய விந்லத யலலகக் பகொடியொ = ளொசொ ரியன்பெரு 

மொட்டி யுலமலய.  

 

ஒகரவருக்கம் 

 

ஒண்லம = அைகு நன்று மறிவு பமொண்லம.  

 

ஒலி = ஓலசயு முருகுங் கொற்று பமொலிதய.  

 

 ஒலியல் = அதழு மொலடயு மொலலயும் மொறு = பமொலிய பலன்னு 



பமொண் பெயர ்பெறுதம.  

 

ஒழுக்கம் = வழியுங் குலமுமொ சொரமு பமொழுக்கம்.  

 

ஒளி = ஆதவன் மதிபுகை் விளக்குட பனொளிெ்பிட – தமொதுங் 

கனலுங் தகட்லடயு பமொளிபயனல்.  

 

ஒளிவட்டம் = சக்கரங் கண்ணொடி தொபனொளி வட்டம்.  

 

ஓகொரவருக்கம் 

 

ஓங்கல் = மலலயுந் தலலவனும் வலிதயொன் பெயரி – முயரவ்ுதமடு 

மூங்கிலு தமொங்கல்.  

 

ஓலட = நீரந்ிலலெ் பெயரு மகழுங்கிரிபநறியு = மரமும் ெட்டமு 

மற்றிலவ தயொலட. .  

 

ஓட்டம் = ஓட்டதம லுதடுந் ததொல்வியு முலரக்கும்.  

 

ஓணம் = மொதயொ னொளும் வருபுன லொறு = தமொணபமன்ெ 

ருணரந்்திசி தனொதர.  

 

ஓதம் = ஈரமுங் கடலின் றிலரயுங் கடலு = தமொத பமன்னும் 

பெயரக்்குரி யனதவ.  

 

ஓதனம் = உணவுஞ் தசொறு தமொதன பமன்ெ.  

 

ஓதி = மலலயும் பெண்ெொன் மயிரும் பூலசயு = தமொதினவன் 

பெயரு தமொதிபயன் றுலரெ்ெர.்  

 

ஓலத = புரிலசயு முள்ளுயர ்நிலமு மகர = மொதியின் சத்தமு 

பமொலியு தமொலத.  

 

ஓரி = அரிலவயர ்மயிபரொழித் பதல்லொ மயிரு = முதுநரியு முசுவும் 

விலங்கின் தசக்லகயு = தமொரி பயன்ெதரொர ்வள்ளலு முலரக்கும்.  

 

ஓலர = மகளி ரீட்டமு மற்றவ ரொடலு = மவரவ்ிலள யொடுங் 

களமுமிரொசியு = தமொரிலடச ்பசொல்லுங் குரலவயு தமொலர.  

 

ஓலம் = ஒலியும் ெொம்பு தமொல பமன்ெ.  

 



ஓவியம் = கண்ணொ ளருஞ்சித் திரரு தமொவியர.்  

= = = = = = = = = = = = = =  

 

ககனம் = கொடுஞ் தசலனயும் பவளியுங் ககனம்.  

 

கங்கம் = ெருந்துஞ் சீெ்புங் கங்க பமன்ெ.  

 

கங்கு = கருந்திலன யும்வரம் பினருகுங் கங்பகனல்.  

 

கசடு = குற்றமு மழுக்கு லமயமுங் கசதட.  

 

கசச்ம் = கவடு மளலவயுங் கொலுங் கசச்ம்.  

 

கசல்ச = கயிறு பமய்புகு கருவியுந் தைம்புங் = கசல்ச பயன்று 

கருதெ் ெடுதம.  

 

கஞறல் = சிறுலமயும் பெொலிவுங் கஞற பலன்ெ.  

 

கஞ்சம் = தொளம் பவண்கலந் தொமலர குல்லல = கஞ்சபமன்ெ 

ரெ்ெமுங் கைறுவர.்  

 

கடகம் = வட்டமு மதிலு மலலயின் ெக்கமுஞ் = தசலனயு மூரு 

தமொரொ பறண்ணுங் = கங்கணெ் பெயரும் ெலலகயுங் கடகம்.  

 

கடம் = அருஞ்சுரெ் பெயரும் யொக்லகயுங் கயிறுங் – குடமுங் 

கொனமுங் குஞ்சரத் திரளு = மற்றதன் பகொடிறு மதமுங் கடதம.  

 

கடல் = மகரொ லயமு மளலவயிங் கடபலனல்.  

 

கடலவ = கவரிறுக் தகணி குற்றமுங் கடலவ.  

 

கடி = விலரவு கூரல்ம பவருவுதல் கொவல் = வலரவு சிறெ்பு 

மணத்பதொழில் விளக்கம் = புதுலம லயய மிகுதி கரிெ்பு = நொற்றங் 

கொலம் தெயிலவ கடிதய.  

 

கடிலக = கடிலகக் கிளவி நொழிலக கெொடத் – திடுதொள்கண்ட 

முந்துண்டமு மிலசக்கும்.  

 

கடிெ்ெம் = கொதணி யணிகலச ்பசெ்பிலவ கடிெ்ெம்.  

 

கடு = ஒருமரெ் பெயரும் விடமுங் கடுபவனல்.  



 

கலட = இடம்வொயி லொவண மீறுங் கலடதய.  

 

கட்சி = கொடுங் கூடுங் கட்சி யொகும்.  

 

கட்டலள = கட்டலள துலொமு நிலறயறி கருவியு = முலரயறி 

கருவியு மளவு பமொெ்புமொம்.  

 

கணம் = கணபமன் கிளவி கொல நுட்ெமுந் = திரளும்தெயுந் 

திெ்பிலியு தநொயு = முடுவும் வட்டமுங் கணபமன லொகும்.  

 

கணி = தவங்லக மரமு மருதமுங் கணிபயனல்.  

 

கணிசச்ி = ததொட்டியு மழுவுந் தறிலகயுங் கணிசச்ி.  

 

கலண = அம்புந் திரட்சியும் பூரநொ ளுங்கலண.  

 

கண்டகம் = கொடு முள்ளுங் கண்டக மொகும்.  

 

கண்டம் = கழுத்து பமய்புகு கருவியும் வொளு = நொடு மிடுதிலரயு 

நவிலுந் துண்டமுஞ் = சருக்கலரெ் பெயரும் பவல்லமுங் கண்டம்.  

 

கண்டிலக = அணிகலச ்பசெ்பு மக்க மணியும் – வொசச்ியத் 

பதொன்றும் ெதக்கமுங் கண்டிலக.  

 

கண்டூதி = கொஞ்பசொறியுஞ் பசொறியுங் கண்டூதி யொகும்.  

 

கதலி = வொலையுந் ததறுங் கதலி பயன்ெ.  

 

கதவு = கொவலுங் கெொடமுங் கதபவன லொகும்.  

 

கதுெ்பு = ஆண்பெண் மயிரு மொவின் றிரளுங் – பகொடிறுங் 

கதுெ்பெனக் கூறெ்ெடுதம.  

 

கலத = கொரணந் தண்டொ யுதபமொழி கலதபயனல்,  

 

கந்தம் = நொற்றமுங் கிைங்கு மணுவின் கூட்டமுங் – கழுத்தடியு 

மிந்திரியமுங் கந்தபமன்ெ.  

 

கந்தரம் = கழுத்து மலலமுலை முகிலுங் கந்தரம்.  

 



கந்தருவம் = கொனமுங் குதிலரயுங் கந்தருவ பமன்ெ.  

 

கந்து = யொக்லகயின் மூட்டு மொதொர நிலலயுங் = கம்ெமும் 

ெண்டியு ளிருசுங் கந்பதனல்.  

 

கந்துகம் = ெந்துங் குதிலரயுங் கந்துக பமன்ெ.  

 

கமலம் = வனசமும் புனலுங் கமலபமனெ்ெடும்.  

 

கம் = சலமும் பவளுெ்புந் தலலயின் பெயருங் = ககனமும்விதியுங் 

கம்பமன லொகும்.  

 

கம்ெம் = நடுக்கமுந் தூணு நடுத்தறியுங் கம்ெம்.  

 

கம்ெலல = துன்ெமுஞ் சத்தபவொலியுங் கம்ெலல.  

 

கயம் = குளமு மொைமு நீருங் குலறயுங் = களிறும் பெருலமயு 

தமன்லமயுங் கயபமனல்.  

 

கயில் = பிடரத்்தலல பூணின் கலடெ்புணரவ்ு கயிதல.  

 

கயினி = அத்த நொளும் விதலவயுங்கயினி.  

 

கரகம் = துளியு மொலொங் கட்டியுங் கங்லகயுங் = கமண்டலமுநீருங் 

கரக மொகும்.  

 

கரணம் = கொரணமுங் கூத்தின் விகற்ெமு மனத்தின் = ெகுதியுங் 

கணிதமுங் கரணபமனலொகும்.  

 

கரண்டம் = அணிகலச ்பசெ்புநீரக்் கொக்லகயுங் கரண்டம்.  

 

கரம் = கழுலதலக கிரண நஞ்சிலற கரபமனல்.  

 

கரிணி = கரியும் பிடியுங் கரிணி பயன்ெ.  

 

கரில் = கொை்த்தலுங் குற்றமுங் பகொடுலமயுங் கரிபலனல்.  

 

கரீரம் = அகத்தி மிடொதவ யொலனெ் ெல்லடி = கரீரபமன்று கருதெ் 

ெடுதம.  

 

கலொெம் = தமகலல யும்மணிக் தகொலவயு மயிலின் = தறொலகயுங் 



கலொெபமனச ்பசொல்லெ் ெடுதம.  

 

கலொம் = பகொடுலமயுஞ் சினமுங் கலொபமன லொகும்.  

 

கலி = வலியு பமொலியுங் கடலுதமொர ்ெொவுங் = கலடயுகெ் பெயருங் 

கலிபயன் றுலரெ்ெர.்  

 

கலிங்கம் = வொனம் ெொடிெ் புள்ளு மொலடயு = மூரக்்குருவிெ் பெயரு 

தமொரந்ொடுங் கலிங்கம்.  

 

கலல = மகரமுந் துகிலு மரத்தின் கவடும் = பிலறநிரம் புதலு 

மொண்முசுெ் பெயரு = மொனி தனறுங் கல்வியுஞ் தசகுங் = கொல 

நுட்ெமு நூலுங் கலலபயனல்.  

 

கல் = அருவியிதனொலசயுஞ் சிலலயுங் கல்பலனல்.  

 

கவடு = புதரொலசக் கயிறுங் கெ்புங் கவடு.  

 

 கவந்தம் = புனலுஞ் பசக்கும் புகன்றிடு கடியுந் = தலலக்குலறெ் 

பிணமுங் கவந்த மொகும்  

 

 கவலல = கவரப்நறி யசச்ஞ் பசந்திலன கவலல  

 

 கவனம் = கொடும் விலரவுங் கவன பமன்ெ  

 

 கவி = குதிலர வொய்பெய் கருவியுங் குரங்கும் – புலலம 

யிபலொன்றும் பவள்ளியுங் கலிபயனல்  

 

 கவிலக = குலடயுங் பகொடுத்தலுங் கூறுெ கவிலக  

 

 கலவ = எள்ளிளங் கொயு மொயிலிய நொளுங் = கவருங் கொடுங் 

கலவபயன லொகும்  

 

 கழி = நுகத்பதொலள தகொெ்ெது மிகுதிெ் பெயருங் = கடற்புறத் 

தமரவ்துங் கழிபயன்றொகும்  

 

 கழிவு = கொலி மிகுதியுங் கழிபவல லொகும்  

 

 கழுது = தெயும் வண்டும் ெரணுங் கழுதத  

 

 கலை = கரும்பு மூங்கிலும் புனரத்முங் கலைபயனல்  



 

 களெம் = களெமும் யொலனக் கன்றுங் களெம்  

 

 களம் = கருநிற முஞ்பசருக் களமுங் கழுத்துங் – களரும்விடமு 

மிடமுங் களதம.  

 

 களரி = கொடுஞ் பசருசப்சய் களமுங் களரி  

 

 களிறு = ஏனமுஞ் சுறொமுத லிவற்றி தனறும் = யொலனயு மத்த 

நொரூங் களிதற  

 

 கள் = மதுவுந் ததனுஞ் தசொரவ்ுங் கள்ளொம்  

 

 கள்வன் = கடகரிெ் பெயருங் கருநிற மகனுங் = கரக்்கடக 

விரொசியு பஞண்டுங் கள்வன்  

 

 கறங்கு = சத்த பவொலியுஞ் சுைலுங் கறங்தக  

 

 கறுெ்பு = கருநிற முஞ்சினக் குறிெ்புங் கறுெ்தெ  

 

 கலற = உதிரமு மொசு முரலு நிறமுங் = கடுவு மிலறயுங் 

கருலமயுங் கலறதய. 

 

 கனம் = ெொரமு தமகமுங் கனபமனெ்ெடுதம  

 

 கனலி = தினகரனு மங்கியுங் கனலி பயன்ெ  

 

 கன்று = ஆன்கன் றினமுஞ் சிறுலமயுங் லகயின் = வலளயு 

மிலளய மரமுங் கன்தற  

 

 கன்னல் = நொழிலகயு நொழிலக வட்டிலுங் கட்டியுங் – கரகமுங் 

கரும்புங் கன்னபலன் றொகும்  

 

 கன்னி = அழிவின் மொதரு மழிவில் பெொருளு = மிலளலமயு மத்த 

நொளு மிரொசியுங் = கவுரியுந் துரக்்லகயும் யொறுங் கன்னி  

 

 கொ = தசொலலயுந் ததொட்சுலமயுந் துலொமுங் கொபவனல்  

 

 கொகுளி = இலசமிடற் தறொலச தவிசிலவ கொகுளி  

 

 கொசு = குற்றமு மணியுங் தகொலையுங் கொதச  



 

 கொலச = நொணல் புற்பிடி கொலசபயன்ெ  

 

 கொஞ்சி = ஒருமரெ் பெயரு தமொரிலசெ் பெயருங் – கசச்ிெ்ெதியு 

தமகலலயுங் கொஞ்சி  

 

 கொடு = கொனு மிடமுங் கொபடனலொகும்  

 

 கொண்டம் = இடுதிலரெ் பெயரும் ெடலமுங் கொண்டம்  

 

 கொண்லட = தவத்ததொ ரிடமுங் கற்ெொழியுங் கொண்லட  

 

 கொத்திரம் = யொக்லகயு முறுெ்பும் யொலனமுன் கொலுங் – சீற்றமுங் 

கனத்தலுங் கொத்திர மொகும்  

 

 கொந்தொரம் = கொடுதமொரிலசயுங் கொந்தொரமொகும்  

 

 கொெ்பு = புரிலசயு முள்ளுயர ்நிலமுங் கொெ்பெனல்  

 

 கொமரம் = இலசயிலசெ் பெொதுெ்பெயரடுெ்புபுங் கொமரம்  

 

 கொயம் = கொை்த்தலும் யொக்லகயுங் கொயபமன்ெ  

 

 கொரி = வடுகக் கடவுளுஞ் சனியுஞ் சொத்தனுங் – கருலமயுபமொரு 

புள்ளுங் கொரி யொகும்  

 

 கொர ்= கருதிய கருமங் கலடமுடி வளவுந் = தவிரொச ்சினமும் பவள் 

ளொடும் புனலு = நொகமு தமகமுந் தமமு மலைெடு = கொலமுங் 

கருலமயுங் கொபரனுங் கட்டுலர.  

 

 மற்றுங்கொர ்= ஆகு மயிரு மைகுமற் றதற்தக  

 

 கொரத்்திலக = பகொற்றலவ தயொரந்ொண் மொதமுங் கொரத்்திலக  

 

 கொலம் = கொலலயும் விடியலுங் கொலமொகும்  

 

 கொல் = கொதல வலிலமயுங் கொற்றுங் கூற்றுந் = தொளும் பெொழுதுந் 

றியும் வழியு = மளலவயுந் ததரி னுருளு மொகும்  

 

 கொவி = கள்ளுங் குவலளயு தமொரக்ல்லுங் கொவி  

 



 கொைகம் = கருநிறமும் புடலவயுங் கடொரமுங் கொைகம்  

 

 கொளம் = கொளங் கழுவுங் கறுெ்பு நஞ்சும் – வொத்தியத்பதொன்றும் 

வகுக்கெ்ெடுதம  

 

 கொலள = ெொலலத் தலலவனுஞ் சிறுவனுங் கொலள  

 

 கொனம் = கொடு மிலசயுங் கொனமொகும்  

 

 கொனல் = கழிக்கலரச ்தசொலலயு மலலெ்புறச ்தசொலலயுங் = 

கதிரவபனொளியுங் கழியும்தெய்த் ததரு = முவரு முரம்பு 

முெ்ெளமுங் கொனல்  

 

 கொன் = கொடுங் கந்தமுங் கொபனன பமொழிெ  

 

 கிஞ்சுகம் = பசந்நிற மும்முண் முருக்குங் கிஞ்சுகம்  

 

 கிடக்லக = தரொதலெ் பெயருஞ் சயனமுங் கிடக்லக  

 

 கிடுகு = ெலலகயுந் ததரம்ரச ்சுற்றுங் கிடுபகனல்  

 

 கிட்டி = தொளமுந் தலலயீற்றுெ் ெசுவுங் கிட்டி  

 

 கிம்புரி = முடியின துறுெ்புந் தொங்கியுங் கிம்புரி  

 

 கிைலம = வொரமுங் குணமுங் கொணியும் கிைலம  

 

 கிளர ்= ஒளியுங் தகொட்டின் மலரத்்தொதுங் கிளரொம்  

 

 கிலள = தகளு மூங்கிலும் யொழிலச யுங்கிலள  

 

 கிள்லள = கிளியுங் குதிலரயுங் கிள்லள பயனெ்ெடும்  

 

 கின்னரம் = யொழின் பெயருநீரெ்் ெறலவயுங் கின்னரம்  

 

 கீசகம் = குரங்கு மூங்கிலுங் கீசகமொகும்  

 

 கீரம் = கிளியும் ெொலுங் கீரமொகும்  

 

 குக்குடம் = தகொழியும் ெறலவ கொகமுங் குக்குடம்  

 



 குசலம் = குணமு மொட்சிலமயுங் குசலபமன்ெ  

 

 குஞ்சம் = குறளு நொழியுங் குறலளயுங் குஞ்சம்  

 

 குஞ்சி = குன்றியு மொண்ெொன் மயிருங் குஞ்சி  

 

 குடம் = ெதிபனொரொ டலிபலொன்றுங் பகொட்டிக்லககுவித்தலுங் 

கும்ெமும் ெசுவு நகரமுங் கரும்பின் = கட்டியு மிடங்கருங் 

குடபமனக் கைறும்  

 

 குடம்லெ = குடம்லெ முட்லடயுங் கூடு மொகும்  

 

 குடி = ஊரெ்்பெொதுெ் பெயரும் புருவமு மன்றிக் – குலமுங் 

தகொத்திரமுங் குடிபயன் றொகும்  

 

 குடிலஞ = கூலகயும் புட்பெொதுவும் யொறுங் குடிலஞ  

 

 குடுமி = பகொற்றமு முசச்ியு மயிருங் குடுமி  

 

 குணம் = குடமு நிறமு நூலுங் குணபமனல்  

 

 குணில் = குறுந்தடியுங் கடிெ்புங் கவணுங் குணிதல  

 

 குணுங்கர ்= ததொற்கருவி தயொரும் புலலஞருங் குணுங்கர ் 

 

 குண்டலம் = குண்டலம் விசும்புங் குலையு மொகும்  

 

 குண்டு = துலலயுங் குதிலரயு மொைமுங் குண்படனல்  

 

 குத்திரம் = மலலயின் பெயரும் வஞ்சலனயுங் குத்திரம்  

 

 குமரி = யொமலன விந்லத யழிவிலொ மொத = தரை்மொதரக்ளி 

பலண்ணு தமொரணங்தகொர ்நதிெ் பெயருங் கற்றொலையுங் குமரி  

 

 குமுதம் = பநடுந்திலச யொலனயி பலொன்று பநய்தலு – மடுெ்பு 

பமொலியுந் தருெ்லெயுங் குமுதம்  

 

 கும்ெம் = பவங்கரி பநற்றியு மிக்கநீரக்் குடமுங் = கும்ெ 

விரொசியுங் கும்ெமொகும்  

 

 கும்பி = யொலனயு நரகமுஞ் தசறுங் கும்பி  



 

 குயம் = பகொங்லகயு மரிவொளுங் குயபமனெ்ெடுதம )) 

 

 குயில் = குறித்திடு முலரயுங் தகொகிலமுந்பதொலளயு – 

பமண்ணுமிம் மூன்றுங் குயிபலன பமொழிெ  

 

 குரல் = கிண்கிணி மொலலயுங் கிளரப்நற் கதிரும் = யொழிதனொர ்

நரம்புங் தகொலதயர ்மயிரும் = புள்ளின் சிறகுங் குரபலனபமொழிெ  

 

 குரலவ = கடலுங் லகதகொத் தொடலுங் குரலவ  

 

 குரு = குரவனு தநொயு நிறமும் ெொரமு = மரசனுங் 

குருபவனலொகுபமன்ெ  

 

 குருகு = பகொல்லுலல முக்குங் குருக்கத்தி மரமும் = 

பவண்லமயுமூல நொளு நொலரயுங் தகொழியுங் லகயின் வலளயுங் 

குருபகனல்  

 

 குருதி = பசவெ்புங் குசனு முதிரமுங் குருதி  

 

 குருந்து = குருந்து முருந்துங் குருக்கத்தியும் பிள்லளயும்  

 

 குலம் = இதரவதி நொளும் வருணமும் விலங்கின் = கூட்டமுங் 

தகொயிலுங் குலபமன்றொகும்  

 

 குவடு = மலலயுங் கணமுங் கவடுங் குவதட  

 

 குவலயம் = குவலளயும் புலியுங் குவலயபமன்ெ  

 

 குைல் = இருெொன் மயிரு மிலசயின் கருவியுந் – பதொலளயுலடெ் 

பெொருளுங் குைபலன்றொகும்  

 

 குலை = ககனமுஞ் சங்குஞ் தசறுங் கொடுங் = குண்டலமுந் தளிருங் 

குைலுங் குலைதய  

 

 குளகம் = குற்பறழுத்துச ்பசய்யுளும் மரக்கொலுங் குளகம்  

 

 குளம் = குட்டமு நுதலுஞ் சருக்கலர யுங்குளம்  

 

 குளிர ்= இலலமூக்கரிகருவியுஞ் சீதமுங் கவணுங் = 

குடமுைவு*பஞண்டுங் குளிபரனலொகும்  



 

 குறிஞ்சி = ஐவலக நிலத்திதலொர ்நிலமுதமொர ்மரமு = 

தமொரி*லையும் யொழுதமொர ்ெண்ணுங் குறிஞ்சி  

 

 குறும்பெொலற = குறிஞ்சிநிலத்தூருங் குன்றுங் கொடுங் – 

குறும்பெொலற பயன்று கூறெ்ெடுதம  

 

 குன்று = வருண நொளு மலலயுங் குன்தற  

 

 கூடம் = மலனயு மலறவுங் பகொல்லன்சம் மட்டியுங் = 

குவட்டினுசச்ியுங் கூடமொகும்  

 

 கூட்டம் = குைொமு மலலயின் முடியுங் கூட்டம்  

 

 கூந்தல் = தகொலதயர ்மயிரு மயிற்தறொலகயுங் கூந்தல்  

 

 கூரல் = தகொலதயர ்மயிரப்ுட்சிறகிலவ கூரல்  

 

 கூலம் = அங்கொடியும் வரம்பும் புனற்கலரயும் ெொகலும் – ெசுவும் 

ெண்ணி கொரமும் விலங்கின் = வொலுங்கூலமொகுபமன்ெ  

 

 கூவிரம் = பகொடிஞ்சியுந் ததருங் கூவிளமுங் கூவிரம்  

 

 கூலை = பெண்ணின் மயிரும் புட்சிறகுங் கூலை  

 

 கூளி = ஏறும் தெயு மிடெமு மீட்டமுங் = கூளிபயன்ெர ்குடும்ெமு 

மதற்தக.  

 

 கூளியர ்= குறவரும் வீரருங் கூளியரொகும்  

 

 கூற்று = கூற்பறன் கிளவி யுலரயுங் கொலனும்  

 

 தகசம் = ஆண்பெ ணஃறிலண மயிரிலவ தகசம்  

 

 தகசரம் = மலரின்றொது மகிை்மரமுங் தகசரம்  

 

 தகடகம் = ெலலகயுங் தகடிலூரும் ெரிலசயுங் தகடகம்  

 

 தகை் = ஒளிய நிறமு பமொெ்புங் தகதை  

 

 லக = ஒெ்ெலன ெலடயுறுெ் பெொழுக்கஞ்சிறுலம = 



கரமும்பின்பிறந் தொளுங்லகதய  

 

 பகொக்கு = ஒருமரெ் பெயரு மூலநொளுங் குதிலரயும் விருகமுங் 

குரண்டமுங் பகொக்பகனல்  

 

 பகொடி = வல்லியுங் தகதுவும் ெடமுங் பகொடிபயனல்  

 

 பகொடிறு = கலடவொய்ெ் புறமுங்; கருவிெ்ெற்றுங் = 

குருமகிை்பூசமுங் பகொடிபறனலொகும்  

 

 பகொண்டல் = குணக்பகழு கொற்று தமகமுங் பகொண்டல்  

 

 பகொண்லட = இலந்லதக் கனிமயிர ்முடியிலவ பகொண்லட  

 

 பகொண்மூ = பகொண்மூ தமகமொ கொயமிரண்தட  

 

 பகொந்தளம் = மொதர ்மயிரு மற்றவர ்சுருளுங் = குைலின் 

பகொத்துங் பகொந்தளமொகும்  

 

 பகொம்லம = பகொங்லகயுங் லககுவித்துக் பகொட்டலு மைகும் = 

வலியு மொரப்ுந் திடருங் பகொம்லம  

 

 பகொற்றி = தகொவிளங் கன்று தமொடியுங் பகொற்றி  

 

 பகொன் = ஓரிலடச ்பசொல்லும் வறிதும் பெருலமயுங் – 

கொலமுமசச்முங் பகொன்பனனுங் கட்டுலர  

 

 தகொ = ஆவுந் தலலவனு பமொளியு மண்டமும் – ெொருஞ்பசொல்லும் 

ெகழியுங்கண்ணுங் = குலிசமுந் திக்குஞ் சலமுங் தகொதவ  

 

 தகொகிலம் = குயிலுங் குரங்குங் தகொகில பமன்ெ  

 

 தகொசம் = மதிலுறுெ் பும்ெண் டொரமு முட்லடயு = 

மொணின்குறியும்புத் தகமுங் தகொசம்  

 

 தகொசிக,ம் = ெட்டும் புடலவயுங் தகொசிக மொகும்  

 

 தகொடகம் = குதிலரயும் புதுலமயும் முடியுறுெ்புங் தகொடகம் 

 

 தகொடரம் = எட்டி யும்மரக்பகொம்பும் பெொதும்ெருங் – குதிலரயுந் 

ததரின் பமொட்டுங் தகொடரம்  



 

 மற்றுங்தகொடரம் = குரங்கின்பெயருங் கூறுவ ரதற்தக  

 

 தகொடிகம் = பூவின் றட்டும் புடலவயுங் தகொடிகம்  

 

 தகொடு = மலலயதன் முகடும் வரம்புநீரக்் கலரயு – மொக்களின் 

மருெ்பு மூது பகொம்புஞ் = சங்கு மரத்தின் பகொம்புங் தகொபடனல்  

 

 தகொலட = பவயிலுங் கொந்தளு தமற்றிலசக் கொற்றுங் = 

குதிலரயும் தவனிலுங் தகொலடயொகும்  

 

 தகொட்டம் = மருத நிலத்தூர ்ெொசலற யிடதம = நொடு நகர மொனிலர 

ெடெ்லெ = குரவு வலளவு தகொவி பலளலிய = நறும்புதலு 

முண்ெனவுங் தகொட்ட மொகும் ( ) 

 

 தகொட்டி = தகொட்டமும் வொயிலு மலலசச்லுங் தகொட்டி  

 

 தகொணம் = வலளவுந் ததொட்டியுங் கூனிய வொளுங் = குதிலரயு 

மூக்குங் தகொணமொகும்  

 

 தகொணல் = கூனும் வலளவுங் தகொணபமன்ெ  

 

 தகொலத = மொலலயு மொதருங் லகத்ததொற் கட்டியு = முடும்புங் 

குைலுங் கொற்றுஞ் தசரனு = பமொழுங்கு மியமுங் தகொலத பயன்ெ  

 

 தகொத்திரம் = குடியு மலலயுங் தகொத்திர மொகும்  

 

 தகொரம் = பகொடுலமயும் வட்டிலுங் குதிலரயுங் தகொரம்  

 

 தகொலம் = அைகு மிலந்லதயு மொங்கதன் கனியும் – ென்றியும் 

பீரக்்கும் ெொக்குநீ தரொட்டமுங் = தகொல பமன்னுங் குறியின வொகும்  

 

 தகொளி = பூவொது கொய்க்கு மரமு மத்தியுங் = பகொழிஞ்சியு 

பமன்றிலவ தகொளி பயன்ெ  

 

 தகொள் = அலரக்திர ்முதலிய கிரக பமொன்ெதும் = வலியுங் 

பகொள்லகயும் வல்லிலட யூறுங் = பகொலலயும் பிசினமுங் 

தகொபளனலொகும்  

 

 பகௌசிகம் = மருதயொ ழிலசயும் கூலகயும் ெட்டுஞ் – சுடரந்ிலலத் 

தண்டுஞ் பசொல்லிற் பகௌசிகம்  



 

 பகௌலவ = கள்ளுந் துன்ெமும் ெைபமொழியுங் பகௌலவ  

 

சகரவருக்கம் 

 

 சகடம் = சகடும்ெண்டியுஞ் சிகரமுஞ் சகடம்  

 

 சகுந்தம் = புட்பெொதுெ் பெயருங் கழுகுஞ் சகுந்தம்  

 

 சகுனம் = புட்பெொதுவு நிமித்தமுங் கிைங்குஞ் சகுனம்  

 

 சகுனி = ெறலவ நிமித்தம் ெொரெ்்ெவன் சகுனி  

 

 சங்கம் = சங்குதமொ பரண்ணுங் கலணக்கொலுஞ் சலவயு = 

நுதலுங் கவிஞருஞ் சங்க பமன்ெ  

 

 சசி = சசிதய யிந்திரன் றொரமு மதியமும்  

 

 சடம் = பகொடுலமயும் பெொய்யு பமய்யுஞ் சடபமனல்  

 

 சலட = தவணியும் தவருங் கிலடயுஞ் சலடபயனல்  

 

 சதம் = எண்ணும் புள்ளி னிறகுஞ் சதபமனல்  

 

 சதி = தொள பவொத்து மயனொளும் வட்டமுங் = கற்ெொட்டியுஞ் 

தசொறுஞ் சதிபயன லொகும்  

 

 சத்தி = ஓங்கிய வுலமயும் தவலுங் குலடயுங் = கொன்றலும் வலி 

யுஞ் சூலமுஞ் சத்தி  

 

 சத்திரம் = அதிசயம் விடொெ்ெலட குலடயிரும் பூண்சொலல = 

தவள்வியும் தவலுஞ் சத்திர மொகும்  

 

 சந்தி = அந்திெ் பெயருங் கலையுந் பதருவின் = சந்தியு மிலசெ் 

புஞ் சந்தியொகும்  

 

 சமன் = நடுவு நமனுஞ் சமனொ கும்தம  

 

 சமித்தல் = பெொறுத்தலு நடத்தலுஞ் சமித்த பலன்ெ  

 

 சம்பு = சங்கரனு மொலு மயனு மருகனுஞ் = நரியு நொவலுஞ் 



சம்புவொகும்  

 

 சரகம் = தத னீெ்பெயரும் வண்டுஞ் சரகம்  

 

 சரணம் = தொளு நகரமு மலற புகலுஞ் சரணம்  

 

 சரெம் = தனிவலர யொடுஞ் சிம்புள் சரெம்  

 

 சரம் = மணிவட முங்பகொறுக் கசச்ியு மம்புந் = தனிலமயு 

நலடயுதமொ ரிருதுவுஞ் சரதம  

 

 சரி = வழிதிரள் லகவலள சரிபயன லொகும்  

 

 சலொலக = நொரொசமுஞ் சவளமு நன்மணியுஞ் சலொலக  

 

சலொங்கு = பெொய்யொெ் புள்ளு மசகமுஞ் சலொங்தக.  

 

சல்லியம் = சல்லியஞ் பசஞ்சந் பதய்பயன்பு ெொணம்.  

 

சவட்டல் = சுலவத்தலுங் தகொறலுஞ் சவட்ட லொகும்.  

 

சவம் = பிணமு மூங்கிலுஞ் சவபமன லொகும்.  

 

சவி = அைகு மணிக்தகொலவயுஞ் சுலவயுஞ் பசவ்லவயுஞ் = 

சொறுவுங் கொந்தியுஞ் சவிபயன லொகும்.  

 

சொகம் = பகொசல்ச சிறுகீலர ததக்குச ்சொகம்.  

 

சொகினி = கீலரத ்திரளுஞ் தசம்புஞ் சொகினி.  

 

சொடி = சொடிதகொண் பமொழி தொழி புலடலவயொம்.  

 

சொதகம் = பூதமும் வொனம் ெொடிெ் புள்ளுஞ் = சொதக பமன்ெர ்

சனனமு மதற்தத.  

 

சொதம் = சொத பமய்யுஞ் தசொறும் பிறெ்பு மொம்.  

 

சொதி = ததறலுங் குலமுஞ் சிறுசண் ெகமுந் = ததக்கும் பிரம்புஞ் 

சொதி பயன்ெ.  

 

சொெம் = சபித்தலும் வில்லுஞ் சொெ பமன்ெ.  



 

சொமம் = யொமமும் தவதமு மிரவும் ெசல்சயுஞ் = சொம பமன்ெர ்

கறுெ்புஞ் சொற்றும்.  

 

சொமி = குரவனும் பெொன்னுந் தலலவனு முருகனு = மருகனு 

மிளலம யொட்டியுஞ் சொமி.  

 

சொம்ெல் = அடலல பயொடுங்கல்ெைம் பூவிலவ சொம்ெல்.  

 

சொரங்கம் = சொதகெ்புள்ளு மொனுஞ் சொரங்கம்.  

 

சொரம் = அதக மினிலம மரசத்சகுஞ் சொரம்.  

 

சொரல் = மலலயின் ெக்கமு மருத யொை்த்திறத் = ததொரிலசெ் 

பெயருஞ்சொர பலன்ெ.  

 

சொரிலக = மண்டில வரவு நொகணவொய்ெ் புள்ளுஞ் = சுங்கமுஞ் 

சுைல்கொற்றுஞ் சொரிலக யொகும்.  

 

சொரங்்கம் = மொதயொன் றனுபவொடு வில்லுஞ் சொரங்்கம்.  

 

சொலம் = மதிலொச ்சொமரம் வலலசொ தலகஞ் = சலவயுங் குறலள 

பமொழியுஞ் சொலம்.  

 

சொலி = பநற்பெொது தவரி யருந்ததி சொலி.  

 

சொதலகம் = வொதொ யனமு மலரப்மொட்டுஞ் சொதலகம்.  

 

சொலல = தகொயிலுங் குதிலரெ் ெந்தியுஞ் சொலல.  

 

சொறு = விைவுங் குலலயும் தவரியுஞ் சொதற.  

 

 சொனகி = மூங்கிலுந் திருவுஞ்சொனகி பயன்ெ  

 

 சொனு = மலலயு மலலெ்ெக்கமு முைந்தொளுஞ் சொனு  

 

 சொன்தறொன் = மிருகசீரிடமு மிக்தகொன் பெயரும் = பெருகிய 

கதிரின் பெயருஞ் சொன்தறொன்  

 

 சிகண்டி = மயிலும் ெொலலயொ ை்த்திறத்ததொ தரொலசயு – மலியுஞ் 

சிகண்டி யொபமன விளம்புவர ் 



 

 சிகரி = எலியுங் கருநொ லரயுமிலவ சிகரி  

 

 சிகழிலக = மயிரம்ுடிவொசிலக தகொலவ சிகழிலக  

 

 சிகி = தகதுவு மயிலு பநருெ்புஞ் சிகிதய  

 

 சிக்கம் = குடுமியு முறியுஞ் சீெ்புஞ் சிக்கம்  

 

 சிதடன் = குருடனு மறிவில் தலொனுஞ் சிதடன்  

 

 சிதம் = சிதம்வொன் மீனும் பவளுெ்பு ஞொனமு – மொகுஞ்சயமுறெ் 

ெடலுமொகும்  

 

 சிதர ்= துவலலயும் வண்டுந் துணியுஞ் சிததர  

 

 சிதலல = பசல்லுந் துணியு தநொயுஞ் சிதலல  

 

 சித்திரம் = அைகுங் கொடுமொ மணக்குஞ் பசய்தகொல் – வடிவும் 

பெொய்லய பமய்யொெ் புணரத்்தலுஞ் = சிறெ்பும் 

விம்மிதமுதமொரெ்ொடலுஞ் சித்திரம்  

 

 சிந்து = நீருந் ததசமும் யொறுங் கடலுங் = கூறுமுச ்சீருங் குறளுஞ் 

சிந்து  

 

 சிந்தூரம் = திலகமுஞ் பநந்நிறமுஞ் பசங்குலடயும் புளியும் = 

யொலனயும் யொலனமுகமுஞ் சிந்தூரம்  

 

 சிமிலி = சிள்வீடு முறியுங் குடுமியுஞ் சிமிலி  

 

 சிலமயம் = சிகரமு மலலயுஞ் சிலமயமொகும் ( ) 

 

 சிரகம் = வட்டிலுந் தலலத்தி ரொணமுஞ் சிரகம்  

 

 சிலீமுகம் = அம்புமுலலக்கண்ணு மளியுஞ் சிலீமுகம்  

 

 சிலல = வின்மலல தயொரம்ரஞ் சிரொவண முஞ்சிலல  

 

 சில்லி = ததருருளுங் கீலரயும் வட்டமுஞ் சில்லி  

 

 சில்லல = ெகண்லடயுஞ் சிள்வீடுங் கிலுகிலுெ்லெயுஞ் சில்லல  



 

 பசவெ்பு = சினமுஞ் சினக்குறிெ்புஞ் பசந்நிறமுஞ் பசவெ்தெ  

 

 சிலவ = பகொல்லுலல மூக்குங் தகொமொ னிடத்துலற = 

பசல்விபெயரும் தவருஞ் சிலவ பயனல்  

 

 சிறுலம = துக்கமு தநொயு மற்ெமுஞ் சிறுலம  

 

 சிலற = புள்ளி னிறகுங் கலரயின் ெக்கமு – தமரியுமிடமுங் 

கொவலுஞ்சிலறதய  

 

 சிலன = கருவின் பெயரு முட்லடயுமுறுெ்புஞ் – பசழுமரக் 

தகொடுஞ்சிலன பயனலொகும்  

 

 சீகரம் = மலலயு மதன் தசண் முகடுஞ் சிரமுந் – திலரயுந்து 

வலலயுங் கரகமுஞ் சீகரம்  

 

 சீதம் = குளிரும் புனலு தமகமுஞ் சீதம்  

 

 சீெ்பு = கதவின் றொழுங் கங்கமுஞ் சீெ்தெ  

 

 சீருள் = பசம்பு மீயமுமொக்கமுஞ் சீருள்  

 

 சீர ்= தொளமுஞ் பசல்வமு ந்தண்டொயுதமுஞ் சீரத்்தியுங் கொவும் 

ெொரமுஞ் சீபரனல்  

 

 சீவனி = பசவ்வழி யொை்த்திறத் ததொரிலசெ்பெயரு = முயிரத்ரு 

மருந்துஞ் சீவனியொகும்  

 

 சீவன் = வியொைமு முயிருஞ் சீவ பனன்ெ  

 

 சுகம் = இன்ெமுங் கிளியுஞ் சுகபமன விளம்புவர ் 

 

 சுக்லக = மொலலயும் வொன மீனுஞ் சுக்லக  

 

 சுசி = சுசிதய சுத்தமுங் தகொலடயு மன்றி – யனலின்பெயரக்்கு 

மபிதொனம்தம  

 

 சுடர ்= தைலும் விளக்குஞ் சந்திரொ தித்தரு = பமொளியுஞ் 

சுடபரன்றுலரத்தனர ்புலவர ் 

 



 சுடிலக = சுட்டி மணிமுடி யுசச்ி சுடிலக  

 

 சுண்டன் = சூரனுஞ் சதய நொளுஞ் சுண்டன்  

 

 சுலத = சுடுசுண்ணச ்சொந்தும் புதல்வியு மமிை்துங் = கறவொத ்

ததனுஞ் சுலதபயனலொகும்  

 

 சுந்தரி = சூரனுஞ் சசியுந் துரக்்லகயுஞ் சுந்தரி  

 

 சுெம் = தரும நன்லம தமொக்கமுஞ் சுெதம  

 

 சும்லம = ஊரெ்்பெொதுெ்பெயரு நொடுஞ் சுலமயு = பமொலியு 

பநன்முதற் தெொருஞ்சும்லம  

 

 சுரிலக = பமய்புகு கருவி ெத்திரஞ் சுரிலக  

 

 சுரியல் = ஆண்பெண் மயிருஞ் சுழியுஞ் சுரியல்  

 

 சுருங்லக = நுலைவொ யிலுநீரெ்்தெொகியுஞ் சுருங்லக  

 

 சுருதி = ஒலியும் தவதமுஞ் சுருதி பயன்ெ  

 

 சுலர = ஆவின் முலலயு மலொபுந் பதொண்டியு – முட்படொலளெ் 

பெயருஞ் சுலரபயன வுலரெ்ெர ் 

 

 சுவரக்்கம் = பதய்வதலொகமு முலலயுஞ் சுவரக்்கம்  

 

 சுவல் = தமடும் பிடருந் ததொளின் தமலுங் = குரகதக் குலசயுங் 

கூறுஞ் சுவதல  

 

 சுவவு = புத்தத ணொடும் புள்ளின் மூக்குஞ் = சுண்டன் பெயருஞ் 

சுவபவன்றொகும்  

 

 சூதகம் = ததொற்றமும் வொலொலமயு முலலக்கண்ணுஞ் சூதகம்  

 

 சூரன் = சூரபனன் கிளவி சூரன் பெயருந் = தீரனு நொயுந் பதரிக்கெ் 

ெடுதம.  

 

 மற்றுஞ்சூரன் = அருக்கனுந்தீயு மொகுமற்றதற்தக  

 

 சூர ்= சூபரன் கிளவி யசச்முந்துன்ெமும் – பிணியுந்பதய்வெ் 



பெயருமொகும்  

 

 சூழி = சுலனயுங் கரிமுக ெடொமுஞ் சூழி  

 

 பசசல்ச = பவட்சி பவள்ளொட் டொண்பெயரப்சசல்ச  

 

 பசடி = ெொவங் குணமின்லம நொற்றம் புதல்பசடி  

 

 பசந்து = ஓலசயு நரகத் பதொன்ற நரியுஞ் = சீவனு மணுவுஞ்பசந்து 

வொகும்  

 

 பசெ்ெம் = பதருவு பநஞ்சு நடுபசம்லமயுஞ்பசெ்ெம்  

 

 பசம்புலம் = ெறந்தலலெொலல நிலஞ்பசம்புலதம  

 

 பசம்மல் = பெருலமயும் வலியும் ெைம்பூவு மீசனுஞ் சிறுவனுந் 

தலலவனுஞ் பசம்மபலன்ெ  

 

 பசய்யல் = தசறு பமொழுக்கமுங் கொவலுஞ் பசய்யல்  

 

 பசல் = இடியு தமகமுஞ் சிதலலயுஞ் பசல்பலனல்  

 

 பசவிலி = முன்பிறந்தொளுங் தகொடொயுஞ் பசவிலி  

 

 பசவ்வி = தெொதும் ெருவமும் பெொழுதுஞ் பசவ்வி  

 

 பசழுலம = வனெ்புங் பகொழுெ்பு மொட்சிலமயுஞ் பசழுலம  

 

 தசக்லக = சயனமு முலலயுஞ் தசக்லகயொகும்  

 

 மற்றுஞ்தசக்லக = விலங்கின் றுயிலிடெ் பெயரும் விளம்புவர ் 

 

 தசடன் = இலளதயொன் பெயரு மடிலமயும் ெொங்கனு = மனந்தனு 

தமொரச்ொதிெ்பெயருஞ் தசடன்  

 

 தசடி = சிலதியும் விஞ்லசயர ்பசரியுஞ் தசடி  

 

 தசடு = திரட்சி யைகு நன்று பெருலமயுஞ் தசதட  

 

தசண் = உயரமு நீளமு மகலமுஞ் தசதண.  

 



தசதகம் = தசறுஞ் பசந்நிறமுஞ் தசதக பமன்ெ.  

 

தசத்து = பசந்நிறெ் பெயரு பமொெ்பு மலசசப்சொலு – முறுெ்புங் 

கருத்து லமயமுஞ் தசத்பதனல்.  

 

தசய் = குமரனுஞ் பசவ்வொய்க் தகொளுஞ் பசவெ்புஞ் = சிறுவனு 

நீளமுஞ் தசபயனலொகும்.  

 

பசொல் = பநல்லும் புகழுஞ் பசொல்லுஞ் பசொல்தல.  

 

தசொதி = இரவியுபமலனயொளீசன்பெயரு = பமொருநொண் மீனுபமொ 

ளியுஞ் தசொதி.  

 

தசொலன = ஓண மீனுபமொழியொது பசொரியு = மொரியுஞ் 

தசொலனபயன்ன 

வகுெ்ெர.்  

 

பசௌரி = கன்னன் பெயருங் கொரவ்ண்ணன் பெயருஞ் = சனியின் 

பெயரு மியமனுஞ் பசௌரி.  

 

மற்றுஞ் பசௌரி = கருதிதலொர ்நதிக்குங் கருதெ்ெடுதம. (*) 

 

ஞகர வருக்கம். 

 

ஞொட்பு = சமரும் ெொரமுங் களமு ஞொட்தெ.  

 

ஞொளி = நொயுங் கள்ளு ஞொளி பயன்ெ.  

 

பஞகிழி = நூபுரந்தீயுறுவிறகு தீக்கலட தகொல் = பஞகிழி பயன்னு 

பநறிய வொகும்.  

 

பஞள்ளல் = ெள்ளமுந் பதருவுதமன்லமயு பஞள்ளல்.  

 

தகர வருக்கம். 

 

தகடு = ஐலமயு மிலலயுந் தகபடன லொகும்.  

 

தலக = அருளுங் குணமுந்தளரவ்ுந் தலகதய.  

 

தலகலம = அைகும் ெண்பும் பெருலமயுந் தலகலம.  

 



தடம் = தடொகெ் பெயரு மலலயடி யுந்தடம்.  

 

தடவு = ெகுதியும் வலளவும் பெருலமயுந் தடபவனல்.  

 

தடி = தனுவு முலக்லகயுந் தலசயு முடும்புந் = தண்டும் 

வயலுமின்னலுந் தடிதய.  

 

தட்டி = நடுவட்தடரு பமொண்டிரிலகயும் ெரிலசயும் = வட்டெ் 

பெயருந் தட்படன லொகும்.  

 

தட்லட = கரடிலக கிளிகடி கருவி சின்னந் = திலனத்தொண் 

மூங்கிபலன்றிலவ தட்லட.  

 

தண்டம் = தந்திரமுங் கரிபசல் வழியுந் தண்டம்.  

 

தண்டு = தடியுந் தொலனயுங் குைொயும் வீலளயு = 

மிதுனமுமுலக்லகயுந் தண்படனலொகும்.  

 

தண்ணலட = = நொடுமருதத் தூருந் தண்ணலட.  

 

தண்ணம் = = மழுவு பமொருகட் ெலறயுந் தண்ணம்.  

 

தண்லம = = தொை்வு பமளிலமயுந் தண்லம பயன்ெ.  

 

தத்லத = = முன்பிறந்தொளுங் கிளியுந் தத்லத.  

 

தமம் = = இரொகுவு மிருளுந் தமபமன விலசெ்ெர.்  

 

தமிை் = = இனிலமயு நீரல்மயுந் தமிபைனலொகும்.  

 

தம்ெம் = = கம்ெமு பமய்புகு கருவியுந் தம்ெம்.  

 

தரணி = = தலமு மலலயுந் தெனனுந் தரணி.  

 

தவிசு = = பமத்லதயுந் தடுக்கும் பீடமுந்தவிதச.  

 

தைல் = = கிளிகடி கருவியு பநருெ்புந் தைதல.  

 

தளம் = = தொழியுஞ் சொந்துந் தளமொகும்தம.  

 

தளிமம் = = சயனமு ம*கு பமத்லதயுந் தளிமம்.  



 

தலள = = ஆண்ெொன் மயிரப்தொடரப்ு சிலம்புந்தலளதய.  

 

தனஞ்சயன் = = எவ்வமின் மொருதத் பதொன்று பநருெ்புஞ் = சவ்விய 

சொசியுந் தனஞ்சயனொகும்.  

 

தனம் = = தகொவிளங் கன்று முத்திலரயுங் பகொங்லகயுஞ் சொந்தும் 

பெொன்னுந் தனபமனலொகும்.  

 

தனு = = யொக்லகயும் வில்லுஞ் சிறுலமயந் தனுதவ.  

 

தன்மம் = = புண்ணியமும் தவதமுந் தன்மமொகும்.  

 

தன்லம = = தன்லமயும் பெருலமயு நன்லமயுந் தன்லம.  

 

தொணு = = துங்கமலலயுந்தூணு நிலலயுஞ் = சங்கரன் பெயருந் 

தொணுவொகும். 

 

 

தொண்டவம் = = தொவலு மொடலுஞ் பசலுத்தலுந் தொண்டவம்.  

 

தொதி = = அடிலமயுஞ் பசவிலியும் ெரணியுந் தொதி.  

 

தொமம = = மொலலயு மலரு மணிவடெ் பெயரு = நகரமு பமொளியுங் 

கயிறுங்பகொன்லறயுந் = தொமமொகச ்சொற்றினர ்புலவர.்  

 

தொரம் = = வல்லிலசெ் பெயரும் வொை்க்லகத்துலணவியும் = 

யொழினரம்பு 

மரும்ெண்டமும் பவண்டொதுந் = தரொவு நொவுந் தொர பமன்ெ.  

 

தொலர = = வழியுங் கண்ணின் மணியுஞ் சுவடு = 

முடுவுதநதரொடுதலுங் 

கூரல்மயும் = = வொத்தியத் பதொன்றும்வீை் மலையுந்தொலர.  

 

தொர ்= = மொலலயு மலருங் பகொடிெ்ெலடெ் பெயருங் = 

கிண்கிணிமொலலயுந் 

தொபரனக்கிளந்துெ.  

 

தொலம் = = ஞொலமுங் கூந்தற் கமுகுநொவுங் = தகொலிய கலமும் 

ெலனயுந் தொலம்.  

 



தொலை = நொளி தகரமுங் லகலதயுந் தொலை.  

 

தொை்லம = இளிவுங் கீை்லமயு பமண்லமயுந் தொை்லம.  

 

தொள் = கொலின் பெயரு முயற்சியுங் கெொடத் = தொளு பநல்லரி 

புல்லுந் தொதள.  

 

தொறு = அளவுங் குலலயுந் தொபறன லொகும்.  

 

தொனம் = தந்தியின் மதமும் வலியுங் பகொடுத்தலுஞ் – சுவரக்்கமும் 

தவட்டலு மறமுந் தொனம்.  

 

தொலன = ஆலடயும் ெலடயு மொயுதமுந் தொலன.  

 

திகிரி = மலலயுஞ் சக்கரமும் வட்டெ் பெயருந் = ததருமுருலளயு 

மூங்கிலுந் திகிரி.  

 

திலக = திலசயுஞ் சுணங்குந் திலகபயனலொகும்.  

 

திங்கள், மதி = சந்திரன் பெயரு மொதமுஞ் சொற்றிற் = றிங்களு 

மதியமு மிரண்டுஞ் பசெ்பும்.  

 

திட்லட = தமடு முரலும் தவதிலகயுந் திட்லட.  

 

திலண = குலமு நிலமு பமொழுக்கமுந் திலணதய.  

 

திதி = ெக்கமுங் கொத்தலு நிலலதெறுந்திதிதய.  

 

திரு = திருவிலக் குமியுஞ் பசல்வமு மொகும்.  

 

திலம் = எள்ளுமஞ் சொடியுந் திலபமனெ்ெடுதம.  

 

தீ = தீங்கு பநருெ்புந் தீபயன லொகும்.  

 

தீங்கு = தீலமயுங் குற்றமுந் தீங்பகன லொகும்.  

 

துகள் = ததொமுநுண் பெொடியுந் துகபளனலொகும்.  

 

துங்கம் = அகலமும் பெருலமயு முயரமுந் துங்கம்.  

 

துஞ்சல் = துஞ்சன் மரணமு நிலலதெறு முறக்கமும்.  



 

துடி = கொல நுட்ெமுங் குமரனொடலு = தமலமு தமை்மொதர ்

நிருத்தமுஞ் சிறுெலறயுந் = துடிபயன்கிளவி பசொல்லுவர ்புலவர.்  

 

துணங்கறல் = இருளும் விைவுந்துணங்கற பலன்ெ.  

 

துணி = தசொதியுஞ் சீலரயுந் துண்டமுந் துணிபயனல்.  

 

துண்டம் = துணிெடல் வதன மூக்குச ்சொலர = துண்டம் புள்ளின் 

மூக்கு மொகும்.  

 

துத்தம் = யொழி னரம்பு பமொருகல் விகற்ெமும் – ெொலுதமொரிலச 

யுமுதரமுந் துத்தம்.  

 

துத்தி = அரவின் பெொறியு மொங்பகொரு புதலுந் = துலததரு 

சுணங்குந் துத்தி யொகும்.  

 

துெ்பு = அரக்கும் ெவளமு மொயுதெ்பெொதுவுந் = துலணயும் வலியும் 

பெொலிவு பநய்யு = மனுெவமுந்தூய்லமயுந் துெ்பெனலொகும்.  

 

தும்பி = சுலரயும் யொலனயும் வண்டுந் தும்பி.  

 

துருக்கம் = குங்கும மரமுங் கொடுந் துருக்கம்.  

 

துருத்தி = ததொலும் யொற்றிலடக் குலறயுந் துருத்தி.  

 

துதரொணம் = சிம்புட் ெறலவயும் வில்லுங் கொக்லகயுந் = 

தும்லெயும் ெதக்குந் துதரொணமொகும்.  

 

துவக்கு = ததொலும் பிணக்குந் துவக்பகன பமொழிெ.  

 

துளி = மலையுமொலியுஞ் சிதரத்தலொடு = பெண்ணொலமயுந் 

துளிபயன்னெ் தெசுவர.்  

 

துணி = துன்ெமும் புலவி நீட்டலுந் துணிபயனல்.  

 

தூ = தூயதூற்றம்ெலக தலசயுந்தூதவ.  

 

தூக்கு = துலொமு முறியுங் கூத்தும் ெொட்டு = முசொவுத லும்மிலவ 

தூக்பகன லொகும்.  

 



தூங்கல் = தசொம்புநிரம்ெொத் துயிலுந்தூங்கல்.  

 

தூசு = புலடலவயும் யொலனெ்புதரொலசக் கயிறும் = ெலடயின 

துறுெ்புந் தூபசனெ்ெகரவ்ர.்  

 

தூெம் = புலகயின் பெயரநீ்ரக்் கடம்பிலவதூெம்.  

 

தூம்பு = வொயிலுமுட்படொலளெ் பெொருளுமூங்கிலு = மரக்கொலு 

மதகுந் தூம்பென லொகும்.  

 

தூரியம் = துகில்ெலற முரசுதெ பரருதுந் தூரியம்.  

 

மற்றுந்தூரியம் = வொத்தியெ் பெயரப்ெொ திபயருதும்வலரயொர.்  

 

பதய் = பதய்பயன்கிளவி தகொறலுந் பதய்வமும்.  

 

பதரிலவ = கொரிலகெ்பெயருங் கன்னியிரொசியுந் = ததருங் 

கொலலத் பதரிலவயொகும்.  

 

பதவ் = பகொள்லகயும் ெலகயுந் பதவ்பவனலொகும்.  

 

பதன் = பதன்னிலச வனெ்புந் பதற்குதமொர ்ெொடலும்.  

 

தத = ததபயன் கிளவி பகொளற்ெொடுந் பதய்வமும்.  

 

ததசிகம் = திலசசப்சொலு மைகுங் கொந்தியும் பெொன்னு = தமொர ்

கூத்தின் பெயருந் ததசிக பமன்ெ.  

 

ததசிகன் = ததசொந் தரிகுரு வணிகன் தறசிகன்.  

 

ததம் = தித்திெ்புந் ததசமு நொற்றமுந் ததபமனல்.  

 

ததயம் = கொயமு நொடுந் ததய பமன்ெ.  

 

ததயு = அனலு மருளுந் ததயு வொகும்.  

 

 ததரத்ல் = ஆரொய்தலுங் பகொள்லகயுந் ததரத் லொகும்  

 

 ததள் = விருசச்ிக விரொசியு மனுட நொளுந் = பதறுக்கொ 

லதபனொடுததபளன் றொகும்  

 



 பதொங்கல் = மொலலயும் பீலிக்குஞ்சமுந் தூக்கமு = மயிலின் 

தறொலகயு மயிருந் பதொங்கல்  

 

 பதொடி = கங்கணங் லகவலள பயொருெலந் பதொடிதய  

 

 பதொடு = மருத நிலமும் வஞ்சலனெ் பெயருந் = ததொட்டமு 

பமன்றிலவ பதொடுபவன லொகும்  

 

 பதொண்லட = யொலனத் துதிக்லகயுங் தகொலவயுந் பதொண்லட 

 

 பதொத்து = பதொழும்பு மலரத்்திரளுந் பதொத்பதனெ் ெடுதம  

 

 பதொய்யல் = இன்ெமுஞ் தசொறுந் பதொய்ய பலன்ெ  

 

 பதொழு = பதொழுவமு மிதரவதி நொளுந் பதொழுபவனல்  

 

 பதொறு = பதொழுவு மொனிலரயுந் பதொகுதியுந் பதொறுபவனல்  

 

 ததொடு = திரளும் பூவி னிதழுந் ததொபடனல்  

 

 ததொட்டி = கதவும் யொலனக் கருவியுந் ததொட்டி  

 

 ததொணி = இதரவதியும் வங்கமு பமயிலின துறுெ்பு – மம்புந் 

ததொணியு மிதலவயு மொகும்  

 

 ததொல் = யொலனயும் வனெ்பு மதளுந் ததொல்வியுந் = 

ததொபலன்றுலரெ்ெர ்ததொற் ெலலகயு மொகும்  

 

 ததொள் = புயமுங் லகயுந் ததொபலனெ் புகல்வர ் 

 

 ததொற்றம் = வலியும் பிறெ்புங் கண்டலுந் ததொற்றம்  

 

 ததொன்றல் = சுதனுந் தலலவனுந் ததொன்ற லொகும்  

 

நகரவருக்கம் 

 

 நகம் = உகிரு மலலயு நகபமன லொகும்  

 

 நலக = எயிறுஞ் சிரிெ்பு மின்ெமு பமொளியு = நலகபயன் கிளவி 

நவிலெ் பெறுதம  

 



 நலட = வழியு பமொழுக்கமும் தெொக்கு நலடதய  

 

 நந்தி = ஏறு மீசனு நந்தி பயன்ெ  

 

 நந்து = ெறலவயு நத்லதயுஞ் சங்கு நந்பதனல்  

 

 நயந்ததொர ்= கொதலரும் தவட்தடொரு நயந்ததொ ரொகும்  

 

 நயம் = நன்று மின்ெமு நியொயமு நயபமனல்  

 

 நரந்தம் = நொரத் லதயுங்கத் தூரியு நரந்தம்  

 

 நலர = பவண்ணிற முமொதனறு ங்கவரிமொவும் = ெலிதமும் 

ெறலவயி பலொன்று நலரதய  

 

நலம் = பசொல்லிய விருசச்ிக விரொசியுஞ் சுகமு = நல்லுெ கொரமு 

நலபமன்றொகும்.  

 

நவம் = ஒன்ெதும் புதுலமயு பமொண்கொர ்கொலமு = பமன்ென 

மூன்று நவமொகும்தம.  

 

நவியம் = மழுவுங் தகொடொலியு நவிய மொகும்.  

 

நவிரம் = மலலயும் புன்லமயு மயிலு முசச்ியு = மயிரு நவிர 

பமன்ன வகுெ்ெர.்  

 

நவிர ்= ஆண்ெொன் மயிருந் தக்தகசி யிலசயு = 

மருதயொை்த்திறனும் வொளு நவிபரனல்.  

 

நளி = திரளும் பெருலமயு நளிபயனச ்சிறக்கும்.  

 

நறவம் = அனிசச்மரமும் தவரியு நறவம்.  

 

நற்றுடி = நொக மரமும் தவரு நற்றுடி.  

 

நலன = பூவின் பமொட்டுங் கள்ளு நலனதய.  

 

நொகம் = நொகபமன் கிளவி நல்லிலை யொலடயும் = தவைமு பமொரு 

மரெ் பெயரும் பவற்பும் = ெொம்புங் குரங்கும் விசும்பும் 

புன்லனயுங் = கடவுளரு லகுங்கொ ரீயமு மொகும்.  

 



நொஞ்சில் = கலெ்லெெ் ெலடபயயி லுறுெ்பிலவ நொஞ்சில். (*) 

 

நொட்டம் = நயனமும் ெண்ணும் வொளு நொட்டம்.  

 

நொெ்ெண் = நடுவு நடுவட் தடரு நொெ்ெண்.  

 

நொரி = நறவுபெண்ணொணி ென்னொலட நொரி.  

 

நொவிதன் = கொரத்்திலக நொளும் பூரமு நொவிதன்.  

 

நொழி = பூரட் டொதி நொளுமுட் படொலளயுஞ் = தசருங் கடிலகயு 

மளலவயு நொழி.  

 

நொனம் = அறிவும் பூசுவன யொலவயு நொற்றமும் = நலரயுநீரொட்டுங் 

கத்தூரியு நொனம்.  

 

நிசி = கொஞ்சன மஞ்சள் கங்கு னிசிதய.  

 

நிதம்ெம் = மலலயின் ெக்கமு மல்குலு நிதம்ெம்.  

 

நியமம் = நீதியுங் தகொவிலு நிசச்யமுந் பதருவு = நகரமும் வீதியு 

நியம மொகும்.  

 

நிரஞ்சனம் = நிரஞ்சனம் பவளியு நிலறவு தமொக்கமும்.  

 

நிரியொணம் = யொலனயின் கலடக்கணு மரணமு நிரியொணம். (*) 

 

நிருமித்தல் = ெலடத்தலு மொரொய்தலு நிருமித்தல்.  

 

நிலற = எலடெொரெ்் ெனவு மரிலவயர ்கற்பும் = நிகை்துலொ 

விரொசியு நிலறயொகும்தம.  

 

 நீெம் = ஏதுவு முத்திரட் டொதி நொளு = நீரக்்கடம்பின் பெயருநீெ 

பமன்ெ  

 

 நீர ்= புனலுங் குணமும் பூரொடமுநீதர  

 

 நீலி = நீலிபயொரு மரமும் ெொலலக்கிைத்தியுங் = கருலம நிறமு 

மவுரியுமொகும்  

 

 நீவி = புலடலவயுங் பகொய்சகெ் பெயரு நீவி  



 

 நுதல் = புருவமு பநற்றியு நுதலொ கும்தம  

 

 பநறி = நீதியும் வழியு பமொழுக்கமு பநறிபயனல்  

 

 பநற்றி = ெலடயின துறுெ்பு நுதலு பநற்றி  

 

 தநத்திரம் = ெட்டு நயனமு தநத்திர மொகும்  

 

 தநயம் = பநய்யு மன்பு பமண்பணயு தநயம்  

 

 பநொசச்ி = எயிலுதமொரம்ரமுஞ் சிற்றூரு பநொசச்ி  

 

ெகரவருக்கம் 

 

 ெகடு = பெருலம யொலன பயருதிலவ ெகபடனல்  

 

 ெகல் = பிரிவு நடுவும் பெரும்ெகற் பெொழுதும் = ெகரு 

முகூரத்்தமும் ெகலு நொளும் = ெொகுநுகத்தொணியும் ததசும் 

ெகபலன்ெ  

 

 ெகவன் = ெட்டொர கன்மொல் ெங்கயன் ெரம = னிரவி யருகன் 

புத்தனும் ெகவன்  

 

 ெகழி = அம்புக் குலதயு மம்பும் ெகழி  

 

 ெக்கம் = அருகுந் திதியு மிறகும் ெக்கம்  

 

 ெங்கம் = தசறுந் துகிலு மிடரும் ெங்கம் ( 

 

 ெங்கி = ஆண்ெொ லஃறிலண மயிரும் ெங்கி  

 

 ெங்கு = ெகுதியுஞ் சனியு முடமும் ெங்தக  

 

 ெசு = உயிரு மொவும் ெசுபவன வுலரெ்ெர ் 

 

 ெசல்ச = மரகதெ் பெயரும் புதனுந் ததொலும் = ெரிமளெ் 

புதலுமொலும் ெசல்ச  

 

 ெடங்கு = பெருங்பகொடி தமற்கட்டி வொனி ெடங்பகனல்  

 



 ெடம் = பகொடியுங் கூலரயுங் தகொலக் கிழியும் = ெணமும் யொலன 

முகெடொமும் ெடதம  

 

 ெடலிலக = ெடலிலக பயன்ெபூந் தட்டுங் லகம்மணியும் – 

வட்டமும் பெரும் பீரக்்கும் வகுக்கும்  

 

 ெடலல = ெடரத்லும் வொசிலகக் தகொலவயும் ெடலல  

 

 ெடி = அவனியு மங்க வடிவுஞ் தசொெொனமும் = ெலகயுங் குணமு 

நொழியும் ெடிதய  

 

 ெடிறு = பெொய்யுஞ் சூதுங் களவும் ெடிதற  

 

 ெடு = மரத்தின் குலலயுநீர ்நிலலயு மதுவு = முகரிலமெ் பெயரும் 

ெடுபவன பமொழிெ  

 

 ெலட = ெலடக்கலெ் பெயரும் ெரிமொக் கலலணயும் – 

ெடுக்லகயுஞ் தசலனயுங் கலெ்லெயும் ெலடதய  

 

 ெட்டம் = வழியு நல்ல ெதவியு தமொலடயும் = விலங்குதுயி லிடமுங் 

கவரிமொவும் = ெொரதி வகுெ்பும் ெடங்கமும் ெட்டம்  

 

 ெட்டி = இடமு நொயுந் பதொழுவும் ெட்டி  

 

 ெட்டு = சிற்றூரெ்் பெயருந் துகிலும் ெட்தட  

 

 ெணலவ = ெரணுங் கழுகும் ெணலவ பயன்ெ )) 

 

 ெணி = பதொழிலுந் பதொழில் ெடு கருவியுஞ் பசொல்லும் = 

ெணிதலும் ெொம்பு மணியும் ெணிதய  

 

 ெணிலம் = சலஞ்சலமு பமொளிதசர ்சங்கும் ெணிலம்  

 

 ெலண = முரசின்பெயரு மூங்கிலின்பெயரு மரத்தின் தகொடு 

மருதநிலமு = மந்நிலெ் ெலறயும் புரவியின் ெந்தியும் = ெருத்தலு 

வயலு மரசும் ெலணபயனல்  

 

 ெண் = ெொட்டினம்பெயரும் ெரிமொக் கலலணயு = நொட்டிய 

ெண்ணும் ெண்பணன நவில்வர ் 

 

 ெண்டம் = ெண்ணி கொரமு மொடகமும் ெண்டம்  



 

 ெண்ணவன் = ெட்டொரகன்முனி திறதலொன்ெண்ணவன்  

 

 ெண்லண = மருத நிலமு நீரந்ிலலயும் வயலும் = விலங்கின் 

றுயிலிடமும் மகளிர ்விலளயொட்டுங் = கூட்டமுஞ் சலவயும் 

புதலும் ெண்லண  

 

 ெதங்கம் = புட்பெொதுெ் பெயரும் விட்டிற் ெறலவயும் = 

ெதங்கபமன்று ெகரெ் ெடுதம  

 

 ெதம் = வரிலசயுஞ் தசொறு பமொழியும் வழியு = முணவுஞ் பசவ்வியு 

மலறயிதனொ ருறுெ்பும் = ெொதமும் பெொழுது மவிழும் ெதபமனல்  

 

 ெதலல = லசலெ் பெயருந் தொழியு தமொரக்ட் = ெகுவொய்ெ் 

ெலறயும் ெதலல யொகும்  

 

 ெதி = தலலவனு மூரும் ெதிபயனத் தகுதம  

 

 ெதுக்லக = ெொலறயு தமடுஞ்சிறு தூறும் ெதுக்லக  

 

 ெத்திரம் = எழிலும் புள்ளி னிறகு மிலலயும் = ெகழியும் 

சுரிலகயும் ெத்திர பமன்ெ  

 

 ெத்திலர = ெசுவுந் திதியுங் கொளியும் ெத்திலர  

 

 ெந்தம் = அைகுந் திரட்சியு மிலையுங் கிலளயுந் – தலளயுங்லகத் 

தீெமும் ெந்தபமன்ெ  

 

 ெயசு = ெயசு நீரும் ெொலு மொகும்  

 

 ெயம் = ெொலு நீரும் ெயபமன லொகும்  

 

 ெயம்பு = ெகடு ெடுங்குழி நீரந்ிலல ெயம் பெனல்  

 

 ெயல் = ெொதியுஞ் சிற்றொளும் ெள்ளமும் ெயபலனல்  

 

 ெயிர ்= லெங்கூ ழும்புட் குரலும் ெயிபரனல்  

 

 ெதயொதரம் = முலலயு தமகமும் ெதயொதர பமனெ்ெடும் ) 

 

 ெரசு = மழுவு மூங்கிலும் ெரபசன வகுெ்ெர ் 



 

 ெரதர ்= தனலவ சியருங் கழியரும் ெரதர ் 

 

 ெரம் = பமய்யு பமய்புகு கருவியும் ெொரமும் = ெரிமொக் கலலணயு 

முன்பும் ெரபமனல்  

 

 ெரலவ = ெரலவக் கிளவி ெரெ்புங் கடலுந் = திருமக ளொடலு 

முெ்புஞ் பசெ்பும்  

 

 ெரி = துலலயு பநொடியுந் துரகதெ் பெயரும் = பெருலமயுஞ் பசலவு 

மொயமும் ெரிபயனல்  

 

 ெரிகம் = புரிலசயுள் ளுயரந்்த நிலமுங் கலணயமும் = ெரிக 

பமன்று ெகரெ்ெடுதம  

 

 ெரிதி = இரத வுருளு மிடுெரி தவடமும் = ெகலவன் பெயரும் 

வட்டமும் ெரிதி  

 

 ெருவம் = ெக்குவமும் பெொழுதும் ெருவமொகும்  

 

 ெலம் = ெைமுங் கிைங்குங் கொயுஞ் தசலனயு = நிலறயும் தெறும் 

ெலபமன் றுலரெ்ெர ் 

 

 ெலொசம் = ெசல்ச நிறமும் புரசும் ெலொசம்  

 

 ெலி = ெலிதமுங் கொகமும் ெலிபயனெ் ெகரவ்ர ் 

 

 ெலிதம் = நலரயுங் கொய்க்கு மரமும் ெலிதம்  

 

 ெவனம் = ெொரக்ொற் றிரொசி மலனயும் ெவனம் (( ) 

 

 ெைங்கண் = துன்ெமு பமலிவு பமொலியும் ெைங்கண்  

 

 ெளிங்கு = ெளிங்தக கல்லும் புகரும் ெகரும்  

 

 ெள்ளி = தவத்ததொ ரிடமுஞ் சயனமுந் துயிறலு = நகரமுஞ் 

சிற்றூரும் விலங்கு துயி லிடமும் = ெள்ளி பயன்ெர ்தகொயிலும் 

ெகரும்  

 

 ெறம்பு = மலலயு மடந்லதயர ்முலலயும் ெறம்பெனல்  

 



 ெலற = முரசு புள்ளிறகு பமொழியிலவ ெலறபயனல்  

 

ெனி = துன்ெமு தநொயுந் துகினமுஞ் சீதமு = மசச்மு நடுக்கமும் 

ெனிபயன் றுலரெ்ெர.்  

 

ெொகம் = ெொதியும் பிசல்சயும் ெொக பமன்ெ.  

 

ெொகல் = ெலொவுங் கொர வல்லியும் ெொகல்.  

 

ெொகு = சருக்கலரெ் பெயருங் குைம்பும் ெொதக.  

 

ெொசம் = ெசொசும் ெற்றுந் துன்னமும் ெொசம்.  

 

ெொசனம் = தமருந் தளிலகயும் ெொசன பமன்ெ.  

 

ெொடி = முல்லலநிலத்தூரும் ெொசலறயும் ெலடயு = நொடு நகரமும் 

ெொடியொகும்.  

 

ெொடு = தகடுஞ் சத்த பவொலியு மருகும் = ெொபடன் றுலரக்கும் 

பெருலமயும் ெகரும்.  

 

ெொணம் = மலைவண்ணக் குறிஞ்சியு மம்பும் ெொணம்.  

 

ெொணி = ெதிபயொடு தசரந்்த லெம்பெொழிற் பெயரு = மைகுங் 

கொனமு மெ்பும் ெண்டமும் = வழுவில் ெற்று நொடுங் லகயும் = 

பெொழுதி னீட்டமு மியமும்ெொணி.  

 

ெொண்டில் = வட்டந் தகழி மஞ்ச மூரத்ி = கஞ்சஞ் சிரீட பமருதும் 

ெொண்டில்.  

 

ெொதிரி = ஒருமரெ் பெயரு மூங்கிலும் ெொதிரி.  

 

ெொத்தி = ெகுத்தல் சிறுபச யில்லமும் ெொத்தி.  

 

ெொம்பு = ென்னகெ் பெயரும் வரம்பும் ெொம்பெனல்.  

 

ெொரதி = ெொரதி வங்கமும் ெனுவ லொட்டியுமொம்.  

 

ெொரொவொரம் = மகொர லயமு மதன்கலரெ் பெயரும் = ெகரிற் 

ெொரொவொர மொகும்.  

 



ெொரி = கொதலி பெயருநல் லொலடயும் புவியும் = ெரி யங்கமும் 

வள்ளலும் ெொரி பயன்ெ.  

 

ெொர ்= ததரின் ெரெ்பும் புவியும் ெொபரனல்.  

 

ெொலிலக = வதுலவமுலளவட்டம் வொயிதை் ெொலிலக.  

 

ெொல் = ெொதியு மிடமும் ெயசுங் குணமும் = 

ெக்கமுந்திலசயுமியல்பும் 

ெொதல.  

 

ெொழி = தொெத ரிருெ்பும் விலங்குதுயி லிடமு = மகலமும் வலியு 

நகரும் ெொழுங் = கல்லின் முலையும் ெொழி பயன்ெ.  

 

ெொளிதம் = கண்டசருக்கலரயுஞ் தசொறுங்கரெ்்பூரமும் = 

ெட்டுவருக்கமும் ெொளிதபமன்ெ.  

 

ெொனல் = கருநிறக் குவலளயும் வயலும் ெொனல்.  

 

 ெொனு = நல்பலொளிெ் பெயரு ஞொயிறும் ெொனு  

 

 பிசி = பெொய்யுஞ் தசொறு மரும்பெொருளும் பிசிதய  

 

 பிசிதம் = விடக்கு நீறும் தவம்பும் பிசிதம்  

 

 பிசச்ம் = ஆண்ெொன் மயிரும் பவண்குலடெ் பெயரும் = 

பீலிக்குலடயும் பிசச்மொகும்  

 

 பிணிமுகம் = புட்பெொதுெ் பெயரு மயிலும் பிணிமுகம்  

 

 பிலண = விருெ்ெமொன் விலங்கின் பெண்படொடர ்பும்பிலண  

 

 பிண்டம் = பிசல்சயுந் திரட்சியும் பிண்ட பமனெ்ெடும்  

 

 பிண்டி = பிண்ணொக்கு மொவு மதசொகமும் பிண்டி  

 

 பிதொ = சங்கரன் பெயரு மயனுந் தொலதயும் – பெருநொலரெ் 

பெயரும் பிதொவொகும்தம  

 

 பிதிர ்= துவலலயு பநொடியுங் கலதயும் பிதிதர  

 



 பித்திலக = கருமுலக யுஞ்சுவரத்் தலமும் பித்திலக  

 

 பிரசம் = ததனீெ் பெயருந் ததனும் பிரசம்  

 

 பிள்லள = கொரிெ் புள்ளுங் கொரிக்கடவுளும் = தெசின்மகவும் 

பிள்லளயொகும்  

 

 பிறங்கல் = மிகுதியு முயரவ்ும் பெருகலும் பிறங்கல்  

 

 மற்றும்பிறங்கல் = மலலயின்பெயரு மன்னு மதற்தக  

 

 பிறெ்பு = அசச்மும் ெவமுஞ் பசறிவும் பிறெ்பெனல்  

 

 பீடிலக = பீடமுந் தட்டு மொவணமும் பீடிலக  

 

 பீதகம் = பெொன்னிரு தவலி பெொன்லம பீதகம்  

 

 பீதம் = பெொன்லமயுஞ் சொந்தும் பெொன்னும் பீதம்  

 

 பீரு = அசச்முற் தறொனும் புருவமும் பீரு  

 

 பீலி = சயிலமு மயிலின் கலொெமுஞ் சவளமுஞ் – சின்னமுஞ் 

சிற்றொல வட்டமும் பீலி  

 

 புகர ்= புற்பகனு நிறம்பவள்ளி குற்றமும் புகதர  

 

 புகல் = யொக்லகபசொல் பவற்றி குதிரும் புகதல  

 

 புங்கம் = அம்புக் குலததுகி லுயரச்ச்ியும் புங்கம்  

 

 புட்டம் = புடலவயுங் கொக்லகயும் புட்டபமன்ெ  

 

 புணரி = புணரி கடலுங் கடற்றிலர யும்தம  

 

 புணரச்ச்ி = கலவியு மிலயபும் புணரச்ச்ி பயன்ெ  

 

 புண்டரீகம் = கமலமுந் திலசயின் கரிகளி பலொன்றும் – புலியும் 

வண்டும் புண்டரீகம்தம  

 

 புதவு = கதவுபமொரு விகற்ெெ் புல்லும் புததவ  

 



 புத்தன் = தெொதிக்கிலறவனு மொயனும் புத்தன்  

 

 புத்ததள் = புதுலமயுந் பதய்வமும் புத்ததளொகும்  

 

 புந்தி = புதனு மறிவுஞ் சிந்லதயும் புந்தி  

 

 புரத்தல் = வண்லமயுங் கொத்தலும் வணங்குதலும் புரத்தல்  

 

 புரவலன் = பூெொ லனுங்பகொலட தயொனும் புரவலன்  

 

 புலர = உவலம குற்ற முயரத்வயுட்படொலளெ் = 

பெொருபளன்றின்னலவ புலரபயனலொகும்  

 

 புலம்பு = தனிலமயு மசச்முஞ் சத்தமும் புலம்தெ  

 

 புலவர ்= அறிஞருஞ் சளுக்கியர ்பெயரு மண்டருங் – கவிஞருங் 

கூத்தருங் கலலவல் லொளரும் = புரந்தர ருங்கண் ணொளரும் 

புலவர ் 

 

 புலி = சிங்க விரொசியு நொல்வலகச ்சொந்தத் = பதொன்றும் 

வியொக்கிரமு முலரெ்ெர ்புலிதய  

 

 புலிங்கம் = பெொறியுமூரக்்குருவியும் புலிங்க மொகும்  

 

 புல் = அநுடதமொரப்ுதலும்புற்பகனுநிறமும் – பமொருசொரம்ரமும் 

ெலனயும்புலியும் – புணரச்ச்ியும் புல்பலனெ் புகலெ்பெறுதம  

 

 புவனம் = புவனமு முலகும் புனலும் புவியுமொம்  

 

 புளகம் = கண்ணொடியுங் குமிை்த்தலு மன்னமும்புளகம்  

 

 புள் = ெகரிலச வண்டும் ெறலவெ் பெயரும் = புகலு மவிட்ட 

நொளும் புள்பளனல்  

 

 புறணி = குறிஞ்சி நிலமு முல்லலயின் புறமுந் = ததொலுமரெ் 

ெட்லடயும் புறணிபயன்ெ  

 

 புறம்ெலண = குறிஞ்சி நிலமு முல்லலயின் புறமும் = புறம்ெலண 

பயன்று புகலெ் பெறுதம  

 

 புறவணி = குறிஞ்சிநிலமு முல்லலயும் புறவணி  



 

 புறவம் = முலலல நிலமுங் கொடும் புறவம்  

 

 புலன = பெொலிவு மைகுபமொெ் ெலனயும் புலனபயனல்  

 

 புன்கண் = துன்ெமு தநொயும் புன்கபணன்ெ  

 

 பூ = அவனியும் வனெ்பு மலருங்கூரல்மயும் = பெொலிவும் பிறெ்பும் 

பூபவனலொகும்  

 

 பூகம் = கமுகுந்திரட்சியுங் கழுகும் பூகம்  

 

 பூக்கம் = பூகமு மருத வூரும் பூக்கம்  

 

 பூட்லக = யொலன யொளிெ்பெயரும் யொலனயு = 

தமற்தகொளும்மிலவ 

பூட்லகபயன்ெ  

 

 பூதம் = ெரணி நொளும் ெல்லுயிரெ்்பெயரும் – ெொரிடமுமிறந்தகொல 

மூமொலும் = புனிதமும் புலிமுத லலந்தும் பூதம்  

 

 பூதி = நீறுஞ் பசல்வமு நிகை்துரக்் கந்தமும் = பூதிபயன்ெர ்நரகும் 

புகலும்  

 

 பூதியம் = புவியு முடம்புஞ் பசல்வமும் பூதியம்  

 

 பூரணம் = நிலறவுதமொர ்திதியும் பூரணபமன்ெ  

 

 பூருவம் = முதுலமயுங் கிைக்கு முன்பும் பூருவம்  

 

 பூலவ = நொகணவொய்ெ் புள்ளுங் கொயொவும் பூலவ  

 

 பூை்தி = பகொடுலமயுந் தலசயுநுண் பெொடியும் பூை்தி  

 

 பூலள = பெொருெ்பின் கணவொயுதமொர ்புதலும்பூலள  

 

 தெடு = அலியு மூருமத னொடலும் தெடு  

 

 தெலத = அறிவிதலொனு பமளியனும்தெலத  

 

 தெரொளன் = மிக்தகொன் பெயரு மிருகசீரிடமும் = 



பெற்றியுலரக்கிற் தெரொளன்தன  

 

 லெ = ெடமும் ெசல்சயு மைகும் லெதய  

 

 பெொகுட்டு = தசற்பறழுபமொக்குளு மலலயும் ெங்கயெ் – 

பெொன்னிறக் பகொட்லடயும் பெொகுட்படனலொகும்  

 

 பெொங்கர ்= பெொருெ்பு மரத்தின் பகொம்பும் பெொங்கர ் 

 

 மற்றும்பெொங்கர ்= இலவின் பெயரு மியம்ெல் தவண்டும்  

 

 பெொங்கல் = பெொலிவு மிகுதியுங் பகொந்தலும் பெொங்கர ் 

 

 பெொம்மல் = பெொலிவுஞ்தசொறும் பெொருமலும் பெொம்மல்  

 

 பெொருநன் = பகொற்றவன் பெயருந் தலலவனுங்கூத்தனும் = 

வீரனுந்திண்ணி தயொனும் பெொருநன்  

 

 பெொழில் = புவியுஞ் தசொலலயும் பெருலமயும்பெொழிதல  

 

 பெொறி = எழுத்துச ்பசல்வ மிலொஞ்சலன திருமகண் – மரக்கலம் 

யந்திரம் வரியிந்திரியம் = பெொடித்பதழு நுண்சிறு 

கனலிலவபெொறிதய  

 

 பெொலற = புவனமுந் துறுகலும் பெொருெ்பும் பெொலறபயனல்  

 

 பெொற்பு = பெொலிவு மைகு பமொெ்ெலனயும் பெொற்பெனல்  

 

 பெொன் = அைகு லமவலக யுதலொகமு மிரும்புந் = திருவும் 

வியொைமும் பெொன்பனனச ்பசெ்புவர ் 

 

 தெொகி = பெொன்னுல கொளியும் ெொம்பும் தெொகி  

 

 தெொகில் = பூபமொட்டு நொபியும் புட்பெொதுவும் தெொகில்  

 

 தெொக்கு = வழியு மிளமரக் கன்றுங் குற்றமும் – புகலிற்தெொதலு 

நலடயும் தெொக்தக  

 

 தெொதகம் = அெ்ெவருக்கமும் யொலனக்கன்று = மிளலமயு 

மரத்தின் கன்றும் தெொதகம்  

 



 தெொந்து = ெல்லியும் ெலனயும் தெொந்பதனலொகும்  

 

 தெொர ்= சமரமு பநன்முதற் சும்லமயுஞ் சதயமும் = புகலுங் 

கொலலெ் தெொரினலொகும்  

 

 தெொரல்வ = ததொலு மீக்தகொளும் தெொரல்வயொகும்  

 

மகரவருக்கம் 

 

 மகரம் = மலரின் றொதுஞ் சுறவும் மகரம்  

 

 மஞ்சரி = மலரின் றிரளுந் தளிரு மஞ்சரி  

 

 மஞ்சு = எழிலும் ெனியு மிளலமயு தமகமும் = வலியும் 

யொலனயின் முதுகு மஞ்தச  

 

 மடங்கல் = மடங்கபலன் கிளவி மறலியு மிடியு – மடங்கலு தநொயும் 

யொளியு மூழியு = மடங்கலும் வடலவயு முடிவு பமன்ெ  

 

 மடி = பெொய்யு தநொயும் புலடலவயுஞ் தசொம்பும் = புலம்புங்தகடு 

மடக்கமுந் தொலையும் = வயிறு மடங்கலு மடிபயன லொகும்  

 

 மடு = மடுவுநீர ்நிலலயு மடுபவன வகுெ்ெர ் 

 

 மலட = பூண்கலடெ் புணரவ்ுஞ் தசொறு மலடதய  

 

 மட்டு = மதுவு மளவு மட்படன லொகும்  

 

 மணி = வனெ்பு நவமணியு பமௌத்திகமு நீலமுங் – கருநிறமு 

நன்லமயுங் கண்லடயு மணிதய  

 

 மண்டலி = ஒருபெரும் ெொம்பும் பூலசயு மண்டலி  

 

 மண்டிலம் = வட்டமு நொடுங் குதிலரயு மண்டிலம்  

 

 மதலல = லமந்தனுங் பகொன்லற மரமுந் தூணு – மரக்கலமுங் 

பகொடுங்லகயு மதலல யொகும்  

 

 மதன் = வலியு மைகு மலரக்்கலண தவளு = மொட்சிலமெ் பெயரு 

மதபனன லொகும்  

 



 திங்கள், மதி = முன்னிலல யலசசப்சொலு முடுெதியு முணரவ்ு  

 

 மதியம் = சந்திரன் பெயரு மொதமுஞ் சொற்றிற் – றிங்களுமதியமு 

பமனசச்ிறந் தனதவ  

 

 மது = மதுவிள தவனிலுந் ததனுங் கள்ளுமொம்  

 

 மதுகம் = அட்டிமதரமு மிருெ்லெயுந் தரொவும் = வண்டு மைகு 

மதுக மொகும்  

 

 மத்திலக = மொலலயுஞ் சம்மட்டியு மத்திலக யொகும்  

 

 மந்தரம் = மந்த தவொலசயு தமருவு மந்தரம்  

 

 மந்தொரம் = பதய்வ மரத்திபலொன்றுஞ் பசம் ெரத்லதயு = மந்தொர 

பமன்று வைங்கெ் பெறுதம  

 

மந்தி = மந்திபெண் குரங்கும் வண்டு முசுவுமொம்  

 

மந்திரம் = தகொவிலுங் குதிலரெ் ெந்தியு பமண்ணமு – மதுவும் வீடு 

மலறயு மந்திரம்.  

 

மயல் = அவொவின் பெயரு மலலகெ் பெயரு = மயபலன் 

றலறந்தனர ்வொய்பமொழிெ் புலவர.்  

 

மயிலல = மீனின் பெொதுவு மீனவிரொசியு = மலரிரு வொட்சியு 

மயிலலயொகும்.  

 

மரக்கொல் = அளலவயு மொயவனொடலு மன்றி = வளவிய தசொதியு 

மரக்கொ லொகும்.  

 

மருள் = தெயுங் குறிஞ்சி யொழின் றிறனு = மொலுதமொர ்புதலு 

மருபளன்றொகும். ( 

 

மல் = மொதயொ னொடலும் வலியு மல்பலனல். ( 

 

மல்லிலக = மொலதி சுடரந்ிலலத் தண்டிலவ மல்லிலக.  

 

மலை = மலைதய குளிரச்ச்ியும் வருடமு தமகமும்.  

 

மள்ளர ்= பசருமலல வீரருந் திண்ணி தயொரு = மருதநில மொக்களு 



மள்ள பரன்ெ.  

 

மறம் = சினமும் ெொவமும் பிணக்குங் கூற்றும் – வலியுஞ் 

தசவகமும் வம்பு மறதம.  

 

மறலி = அயரெ்்புங் கூற்று மழுக்கொறு மறலி.  

 

மறவர ்= தவடரத்ம் பெயரும் வீரரு மறவர.்  

 

மறவி = மறெ்பு மழுக்கொறு மறவி யொகும்.  

 

மனவு = மணிெ்பெயரு மக்கு மணியு மனதவ.  

 

மன் = மலறயு முத்திரட் டொதியு மரசனு = நிலலயு மிகுதியு 

மொக்கமு பமொழிவு = முலரபசயி லிலடச ்பசொலு மன்பனன் 

றுலரக்கும்.  

 

மன்றம் = வொய்லமபவளி வொசம் பெொதுவு மன்றம்.  

 

மன்றல் = ெொலலயொ ழிலசயுங் கடிெ் ெரிமளமும் – வதுலவயு 

பமன்றிலவ மன்றலொகும்.  

 

மன்னல் = பீடும் வலியு மடுெ்ெது மன்னல்.  

 

மன்னன் = அரசனு முத்திரட் டொதியு மன்னன்.  

 

மொ = ஒருமரெ் பெயரு மலைத்தலுங் கறுெ்புங் = குதிலரயும் 

விலங்குந் திருவும் வனெ்பும் = வலியும் வண்டும் பிண்டியுஞ் 

பசல்வமு – நிறனும் பெருலமயு நிலனு தமொரிலக்கமு = மருவிய 

பெயரு மொபவன லொகும்.  

 

மொசு = குற்றமு தமகமு மழுக்கு மொதச.  

 

மொடம் = மலனயு முழுந்து மொட மொகும்.  

 

மொதர ்= அரிலவயரு மைகுங் கொதலு மொதர.்  

 

மொதவம் = மதுவுநற் றவமு மிளதவனிலு மொதவம்.  

 

மொதொ = வொணியுங் பகௌரியு மன்லனயு மொதொ.  

 



மொதிரம் = மலலயுந் திலசயும் யொலனயு மொதிரம்.  

 

மொந்தல் = உண்டலுங் குடித்தலு மிறத்தலு மொந்தல்.  

 

மொரி = மலையு முகிலு மரணமு மதுவும் = வடுகியு தநொயுதமொர ்

புள்ளு மொரி.  

 

மொரக்்கம் = வழியுஞ் சமயமுந் பதருவு மொரக்்கம்.  

 

மொலதி = மொலதி சுடரந்ிலலத் தண்டுநிரு வொணமும்.  

 

மொலல = இரவுந் பதொடுத்த பதொலடயலு மந்தியும் – வரன்முலற 

பயொழுக்கமு மியல்பு மொலல.  

 

மொல் = வொயு கருலம பெருலம மதிமகன் = மொதயொன் தமக 

மயக்கம் தவட்லக = மொபலன் றுலரெ்ெரக்ண் தணணியு மொகும்.  

 

மொலை = அைகு திரட்சி யொடக மொமர = தமொலல மடலம யுதலொகக் 

கட்டி = புளிமொ மொலை யொகு பமன்ெ.  

 

மொன் = விலங்கின் பெயரும் பவற்புங் குதிலரயு = மகர விரொசியு 

முலையு மொபனனல்.  

 

மிலச = தமடு பமொழியு மிலசபயன விளம்புவர.்  

 

மிசல்ச = மிசல்ச பெொய்த்தலஞ் ஞொனமு மிடித்தலும்.  

 

மீளி = பெருலமயும் வலியுந் தலலவன் பெயரும் – விறதலொன் 

பெயரு மீளி யொகும்.  

 

மீன் = மசச்ெ் பெயரும் வொனத ்துடுவுஞ் = சித்திலர நொளு மீபனனச ்

பசெ்புவர.்  

 

முகில் = திரளு தமகமு முகிபலன லொகும்.  

 

முடங்கல் = மூங்கிலுந் தொலையு முடங்க பலன்ெ.  

 

முடலல = உண்லடயுந் திரட்சியும் பெருலமயு முடலல.  

 

முண்டகம் = தொமலரெ் பெயருந் தொலையுங் கள்ளு – முள்ளுலட 

முள்ளியு பநற்றியு முண்டகம்.  



 

முதலல = முதலல பசங்கிலடயு முருந்து மிடங்கரும்.  

 

முதுலம = முற்றுதற் பெயரும் ெைலமயு முதுலம.  

 

முரசு = உத்திரட் டொதியும் ெலறயு முரசபசனல்.  

 

முரண் = ெலகயும் வலியு முரபணனெ் ெகரவ்ர.்  

 

முரம்பு = ெரலடுத்த நிலமும் ெொலறயு முரம்தெ.  

 

முருகு = இளலமயு நொற்றமுங் கள்ளும் விைவு = முருக தவளு மைகு 

முருதக.  

 

முளரி = கமலமு நுட்ெமுங் கொடு பநருெ்பு = முளரி பயன்ன 

பமொழிந்திசி தனொதர.  

 

முலள = மூங்கிலுஞ் சுதனுமங் குரிெ்பு முலளதய.  

 

முறம் = விசொகமுஞ் சுளகும் விளம்புவர ்முறதம.  

 

முறிகுளம் = அலணமுறி குளமும் பூரொடமு முறிகுளம்.  

 

முறுவல் = ெல்லுஞ் சிரிெ்பு முறுவபலன்ெ.  

 

முலற = தகொசமும் ெைலமயு மூழுங்கூட்டு = மொரெ்்புமுலறலமயு 

முலறபயனலொகும்.  

 

முனி = இருடியும் வில்லும் யொலனக்கன்று – முனிபயன்றுலரெ்ெ 

வகத்தியு பமொழிெ.  

 

முலன = ெலகயும் தவண்டொலமயும் விலனயு முலனதய.  

 

முன்னம் = சீக்கிரி மரமுமுற் கொலமுஞ் சிங்கமு = முன்னபமன்று 

பமொழியெ் பெறுதம.  

 

மூசல் = பமொய்த்தலு மரணமு மூச பலன்ெ.  

 

மூரல் = முறுவலும் ெல்லுஞ் தசொறு மூரல்.  

 

மூரி = எருலமயு பமருதும் பெருலமயுஞ் தசொம்பும் – வலியு முரணு 



பநரிவு மூரி.  

 

மூலம் = ஒருநொண் மீனு தமதுவுங் கிைங்கு = மூலபமன்று 

பமொழியெ் பெறுதம.  

 

பமத்லத = சட்லட யலணயிலவ பமத்லத யொகும்.  

 

பமய் = யொக்லகயும் வொய்லமயு பமய்பயனலொகும்.  

 

தமடம் = பமய்புகு கருவியும் யொடு தமடம்.  

 

தமடு = உயரமும் பெருலமயு வயிறு தமதட.  

 

தமலத = புதனு மறிஞனு நரம்பு தமலத.  

 

தமல் = தமற்கு மும்ெரு தமன்லமயு தமதல.  

 

லம = அஞ்சனங் குற்றங் கருநிறமலடு = 

மஞ்சும்யொடுலமபயனலொகும்  

 

பமொக்குள் = பூவின் பமொட்டுங் குமிழியு பமொக்குள்.  

 

பமொய் = திரளும் யொலனயுஞ் பசருக்கள மும்பமொய்.  

 

பமொய்ம்பு = வலியுந்ததொளு பமொய்ம்பெனலொகும்.  

 

தமொடு = உயரமும் பெருலமயும் வயிறு தமொபடனல்.  

 

பமௌவல் = வனமல்லிலக யுங்குளிர ்வொரமு பமௌவல்.  

 

யகரவருக்கம். 

 

யொணர ்= கண்ணொளர ்பெயரும் புதுலமயு மைகு = நன்றும் 

யொணபரனும்பெயர ்நவில்வர.்  

 

யொமம் = இரவுஞ் சொமமுந் பதற்கும் யொமம்.  

 

யொை் = மிதுன விரொசியும் வீலணக்கருவியு = மசுெதி நொளும் 

யொபைன லொகும்.  

 

யூகம் = உடற்குலற கருங்குரங் தகொரத்ல் தகொட்டொ – னுட்பெொ 



ருடருக்கம் யூகமொகும்.  

 

யூெம் = தவள்வித்தறி கவந்தம் ெலடயுறுெ்பும் யூெம்.  

 

வகரவருக்கம், 

 

வங்கம் = வழுதுலணெ் பெயரும் பவள்ளியு மீயமும் = வங்கபமன் 

ெநொவொயுமொகும்.  

 

வசதி = நகரமு மலனயுந் தொவும் வசதி.  

 

வசந்தம் = வசந்தஞ்சல் லொெமுஞ் சித்திலர மொதமும்.  

 

வசி = வசிதய கூரல்ம வசிவொள் வடுவுமொம்.  

 

வசு = ததவர ்தகொதனந் தீபெொன்னும் வசு.  

 

வஞ்சம் = வொளும் பெொய்யுங் பகொடுலமயும் வஞ்சம்.  

 

வஞ்சலன = மொலயயும் பெண்ணும் பெொய்யும் வஞ்சலன.  

 

வஞ்சி = தெொரின்தமற் பசலவும் புதலுமங்லகயரும் – ெொவிதலொர ்

ெொவு தமொரெ்திெ் பெயரு = மொற்றருங் குலடயும் வஞ்சியொகும்.  

 

மற்றும்வஞ்சி = மருதயொை்த் திறத்ததொ தரொலசயும் வகுெ்ெர.்  

 

வடகம் = அத்தவொளெ்ெட்டு மதளும் வடகம்.  

 

வடலவ = வடவொ வனலு மடநலடெ் பிடியு – பமருலம பெயருங் 

குதிலரயும் வடலவ .  

 

வடு = தழும்புஞ் பசம்புந்தவறும் வண்டும் = வடுபவன வுலரக்கு 

மரெொகும்தம.  

 

வடுகு = மருதயொ தைொரக்ுல மிந்தளமும் வடுதக.  

 

 வட்டம் = ெரிலச ெொரொ வலளயங் லகம்மணி = திரிலக வலயஞ் 

சொலூரத்கொள் வட்டம்.  

 

வண்டு = குருநொளுங் குற்றமு மளியுங்லக வலளயு = நூலு மம்புஞ் 

சங்கும் வண்படனல்.  



 

வண்ணம் = வனெ்புஞ் சந்தமுங்குணமும் வண்ணம்.  

 

வண்லம = வலிவளங்பகொலடவொய்லம வண்லம.  

 

வதுலவ = வதுலவகலி யொணமு மணமு மொகும்.  

 

வம்பு = மணமுநிலல யின்லமயும் ெொடரும் புதுலமயு = 

முலலயின் 

கசச்ும் ெடிறும்வம்தெ.  

 

வயம் = வலியு நீரும் புள்ளும் வயபமனல்.  

 

வயல் = பவளியுஞ் பசய்யும் வயபலன்றொகும்.  

 

வயவன் = திண்ணிதயொன் பெயரும் தவட்தடொன்பெயரு = 

வலிதயொன் பெயரும் வயவ பனன்ெ.  

 

வயொ = வருத்தமுங் கருவும் விருெ்ெமும் வயொதவ.  

 

வயிரம்...தணியொ முனிவுங் கூரல்மயு மணியும் = வசச்ிரெ் 

பெயருங் கொழும் வயிரம்.  

 

வரி = இலசயும் ெொட்டு பமழுத்து மிலறயு = பநல்லுங் கடலு 

நிறமுஞ் சுணங்குஞ் = சந்தித் பதருவுங் கடனும் வரிதய.  

 

வருடம் = மலையு மொண்டும் வருடமொகும்.  

 

வருணம் = குலமு நீரு மைகும் வருணம்.  

 

வலர = அளவுங் லகயிலறயு மலலயு மூங்கிலும் – 

வலரவுபமழுத்தும் வலரபயன லொகும்.  

 

வலம்புரி = நந்தியொ வரத்்தமுஞ் சங்கும் வலம்புரி.  

 

வலலவ = வஞ்செ் பெண்ணும் வல்தலொனும் வலலவ.  

 

வலி = வலிதய பயொலியும் வலிதயொனும் வஞ்சமும்.  

 

வலித்தல் = வலித்த பலன்ெது நிணத்தலும் தெசலும்.  

 



வைங்கல் = வண்லமயு முலொவுதலும் வைங்க பலன்ெ.  

 

வழி = மரபு பமொழுக்க முந்திரட்சியுமகொரு = மிடமும் பின்னு 

முலறலமயும் வழிதய.  

 

வளம் = மொட்சிலம பகொழுெ்புந் தகுதி வளபமனல்.  

 

வள் = வலிெ்ெற் றிரும்பும் வொளுங் கொதும் = வலியுங் கூரல்மயும் 

வள்பளனலொகும்.  

 

வறிது = சிறுலம ெயனில் பசொலறியொலம வறிதத.  

 

மற்றும்வறிது = இளிலமயிய லொலமயும் வறிபதனலொகும்.  

 

வன்னி = ஒருமரெ் பெயருங் கிளியு பநருெ்பும் = பிரம சொரிெ் 

பெயரும் வன்னி.  

 

வொசம் = வொசமிருெ்பிடமு மலரின் மணமும் = புள்ளி னிறகும் 

புலடலவயும் புகலும்.  

 

வொசி = வங்கியங் குதிலரவொசிபயன்ெ.  

 

வொலட = வடகொற்றுஞ் தசரியுதமொர ்மருந்தும்வொலட.  

 

வொணி = ெொரதிெ் பெயரும் ெகழிெ் பெயரும் = வொரத்்லதயு தமொர ்

கூத்தும் வொணியொகும்.  

 

வொமனம் = குறளுந்திலச நிலலக்குஞ்சரத்பதொன்றும் – வருபமொரு 

நூலு மொலும் வொமனம்.  

 

வொயில் = வொய்புலந் திறங்கரணந் துவொரமும் வொயில்.  

 

வொரணம் = யொலனயுங் தகொழியுஞ் சங்கும் வொரணம்.  

 

மற்றும்வொரணம் = தலடகடன் பமய்புகு கருவியுஞ் சொற்றுவர.்  

 

வொரம் = ஆரக்லி கிைலமக் கூறுெொ டன்பு = புனற்கலர மலலயடி 

ெகுதியும் வொரம்.  

 

வொரி = கடலும் பவள்ளமும் ெகுதியும் விலளவுஞ் = சுற்றுங் கதவும் 

வருவொயு நீரும் = வட்லடயு மதிலும்வொரியொதம.  



 

வொருணம் = மறிகடற் பெயருதமற்கும் வொருணம்.  

 

வொல் = பவண்ணிறம் பெருலம தூய் ததொலகயும் வொதல.  

 

வொள் = வசியு பமொளியும் வொபளன லொகும்.  

 

வொனம் = வொனமலையு மரத்தின் கனியு மொகமு – முலரம்ரெ் 

பெயரும் வலரயொர.்  

 

வொனி = வொனிதயொர ்நதியும் வளர ்துகிற் பகொடியுஞ் – தசலனயு 

தமற்கட்டியுஞ் பசெ்ெல்தவண்டும்.  

 

வொன் = வொபனன் கிளவி வலியும் பெருலமயு = தமகமு 

மொகொயமும் பெருமலையு மிலடசப்சொல்லு = தமொரம்ர பமன்று 

தமொதுவர ்புலவர.்  

 

விசும்பு = விண்ணுஞ் சுவரக்்கமு தமகமும் விசும்தெ.  

 

மற்றும்விசும்பு = திலசயின் பெயருஞ் பசெ்புவ ரதற்தக.  

 

விலசயம் = சருக்கலரெ் பெயருந் தெனமண் டிலமும் = பவற்றிெ் 

பெயரும் விலசய மொகும்.  

 

விடங்கம் = வீதிக் பகொடியும் வீட்டின் முகடு = 

மைகுங்பகொடுங்லகயு மொண்லமயும் விடங்கம்.  

 

விடம் = மரெ்பெொதுெ் பெயரு நஞ்சுந்தத ளும்விடம்.  

 

விடர ்= கல்வலளெ் பெயருங் கமரும் விடதர.  

 

விடலல = திண்ணிதயொனுந் தலலவனும் ெொலல = யிலறவனுங் 

கொமத் துலறவனும் விடலல.  

 

விலட = ஏறு பமருது பமதிர ்பமொழியும் விலட.  

 

விண்டு = மொயவன் கொற்று மலலதய மூங்கின் – 

தமகமிவ்லவல ந்தும் விண்டு பவனலொகும்.  

 

விதெ்பு = விெரமு நடுக்கமு மிகுதியும் விதெ்தெ.  

 



விதலவ = தசொறுங்லகம் பெண்ணும் விதலவயொகும்.  

 

விதிரெ்்பு = மிகுதியு நடுக்கமும் விதிரெ்்பென விளம்புவர.்  

 

விபுலம் = விரிவும் பெருலமயும் விபுல பமன்ெ.  

 

விபூதி = நிரயத்தி பலொன்று நீறுங்பகொடுலமயுந் = தலசயுங் 

குற்றமுஞ் பசல்வமும் விபூதி.  

 

விம்மல் = பெொருமலு மழுதலு பமொலித்தலும் விம்மல்.  

 

வியெ்பு = சினமுஞ் சினக்குறிெ்பு மதிசயமும் வியெ்தெ.  

 

வியல் = அகலமும் பெருலமயுங் கொடும் வியதல.  

 

விதலொதம் = மங்லகயர ்மயிரச்ுருள் ெதொலதயும் விதலொதம்.  

 

வில் = மூல நொபளொளி தகொதண்டம் வில்பலனல்.  

 

விைவு = மிதுன விரொசியு முற்சவமும் விைதவ.  

 

விலைசச்ு = இளலமயுங் கலவியும் விலைசப்சன லொகும்.  

 

விலைந்ததொர ்= தவட்தடொருங் கொத தலொரும் விலைந்ததொர.்  

 

விளர ்= இளலமயுங் பகொழுெ்பும் விளபரன்றிலசக்கும்.  

 

விள = விளொமர மிளலம கமரிலவ விளபவனல்.  

 

விறெ்பு = அசச்மும் ெலமுஞ் பசறிவும் விறெ்பெனல்.  

 

விறல் = பவன்றியும் வலிலமயும் விற லொகும்தம.  

 

வீ...பூவு பமொழிவு நீக்கமு மடிவும் = புள்ளின் பெயருஞ் சொவும் வீதய.  

 

வீசல் = பகொடுத்தலு பமறிதலும் வீச பலன்ெ.  

 

வீதி = தநதரொடுதலுந் பதருவும் வீதி.  

 

வீலர = ஒருமரெ் பெயரு முறுதுயரெ்் பெயரும் = விரி கடற் 

பெயரும் வீலரயொகும்.  

 



பவடி = நலறெடு புலகயு மசச்மு மன்றி – பவளியின்பெயரும் 

பவடிபயன்றொகும்.  

 

பவதிர ்= பசவிடு மூங்கிலும் பவதிபரன பமொழிெ.  

 

பவளில் = யொலனத் தறியு மணிலும் ெொலடயுந் – 

தயிரக்லடதறியும் பவளிபலனசச்ொற்றும்.  

 

பவள்ளம் = ஈரமுங் கடலும் கடலின்றிலரயு = நீரின் பெருக்குதமொ 

பரண்ணும் பவள்ளம்.  

 

பவள்ளி = புகரு மிரசதமும் புகலும் பவள்ளி.  

 

பவள்லள = ெலததவனும் பவண்ெொவும் பவளிறும் = பவள்லள 

பவள்ளொட்டு மறியு மதுவுஞ் = சங்கும் பவள்லள பயன்றுஞ் 

சொற்றும்.  

 

பவறி = அணங்கொட்டும் வட்டமு மசச்மும் தெயு = மணக்கு 

நொற்றமு மொற்றருங் கலக்கமும் = விளம்பிய தநொயும் யொடும் 

பவறிபயனல்.  

 

பவறுக்லக = பசல்வமும் பெொன்னும் பவறுக்லக யொகும்.  

 

தவங்லக = புலியுதமொர ்மரமும் பெொன்னும் தவங்லக.  

 

தவசரி = கழுலதயுங் தகொதவறு கழுலதயும் தவசரி.  

 

தவட்டுவன் = மகதமொர ்குளவி மறவனும் தவட்டுவன்.  

 

தவணி = தவணி சலடயு நதியும் விசும்புமொம்.  

 

தவணு = உட்படொலளெ் பெொருளு மூங்கிலும் தவணு.  

 

தவதிலக = ெலலகயுங் குறடுந் திண்லணயும் தவதிலக.  

 

தவய் = ஒற்று மூங்கிலு முட்படொலளயும் தவதய.  

 

தவய்தல் = தவயுளுஞ் சூடுதலும் தவய்த பலன்ெ.  

 

தவலன் = பவறியொட்டொளனுங் குமரனும் தவலன்.  

 



தவலி = ஊரு மரணுங் கொவலு நிலமு = தமவிய வயலும் 

தவலியொகும்.  

 

தவலல = கடலுங் கடலின் கலரயும் பெொழுதும் = விலனயுங் 

கொலலயும் தவலலபயன்றொகும்.  

 

தவல் = ெலடக்கலமு ஞொங்கரு தமொர ்மரமும் தவதல.  

 

தவைம் = குஞ்வசரமுங் பகொறுக்லகசச்ிெ் பெயருமிலசயுங் கரும்பு 

மூங்கிலும் தவைம்.  

 

தவளொண்லம = பமய்ம்லமயுங் பகொலடயும் தவளொண்லம 

யொகும்.  

 

தவளொளர ்= சதுரத்்தருங்பகொலட வள்ளலும் தவளொளர.்  

 

தவள் = தொர கொரியுஞ் சளுக்கியர ்தவந்தனும் = தவனி லொளனும் 

தவபளனலொகும்.  

 

தவள்வி = அருசச்லன யளித்த லொதி பயழுஞ்சனி = தவள்விங் 

குண்டமும் தவள்வியும் தவள்வி.  

 

தவனில் = பெொலிவுங் பகொலடயுதமொ ரைகு பமொெ்ெலனயும் 

தெயின் பறரும் தவனிலொகும்.  

 

லவ = லவக்தகொலுங் கூரல்மயும் ெகுதியும் லவபயனல்.  

 

லவகல் = தினமுந் தங்கலுந் பதரியின் லவகல்.  

 

லவயம் = உதரொகிணி நொளும் ெொருந்ததரு = தமறு மூரத்ியும்லவய 

பமனெ்ெடும்.  

 

ெத்தொவது = = ஒருபசொற்ெல்பெொருள்வலக முற்றிற்று 

ஆகசச்ூத்திரம் –  

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

 

ெத்தொவது = ஒருபசொற்ெல்பெொருள்வலக / பெயரெ்்பிரிவு 

 

அகரவருக்கம் 

 

அகெ்ெொ = = = மதில்,மதிலுண்தமலட  



 

அகம் = = = = = மனம், உள்வீடு, ெொவம், பூமி, மரெ்பெொது  

 

அகலுள் = = = ஊர,் நொடு  

 

அகி = = = = = = ெொம்பு, இரும்பு 

 

அக்கொரம் = = = புலடலவ, சருக்கலர  

 

அக்கு = = = = = = சங்குமணி, எருத்துத்திமில் 

 

அங்கணம் = = சலதொலர, முன்றில்  

 

அங்கதம் = = = ெொம்பு, வொகுவலயம், வலசசப்சொல்  

 

அங்கம் = = உடல், அவயவம், கட்டில்  

 

அங்கி = = பநருெ்பு, சட்லட  

 

அசனம் = = ெசி,பகொழுெ்பு, ெகுதி, அளவு, தவங்லகமரம், உண்டி.  

 

அசச்ம் = = அகத்தி, ெயம்  

 

அஞ்சலி = = கும்பிடுதல், வொவல்  

 

அஞ்சனம் = = கரிய நிறம், லம, தமற்றிலசயொலன  

 

அடல் = = வலி, பெொருதல்  

 

அடி = = ஆதி, கொல், தண்டித்தல்  

 

அடுெ்பு = = ெரணிநொள், அடுெ்பு, ெயம்  

 

அலட = = இலல, கனம், விலல, வழி, அெ்ெம்  

 

அணங்கு = = பதய்வம், பகொல்லியம்ெொலவயர,் தநொய், வருத்தம், 

பகொலல, 

அைகு, ஆலச.  

 

அணி = = ெலடவகுெ்பு, அலங்கொரம், அைகு, பெருலம, ஆெரணம், 

அன்பு.  

 



அணு = உயிர,் நுண்லம.  

 

அலண = புணரச்ச்ி, பசய்கலர, பமத்லத, ெடுக்லக  

 

அண்டசம் = ெொம்பு, தவலள, முதலல, ஆலம, யொலன, உடும்பு, 

மீன், ஓந்தி, ெறலவ, ெல்லி, இெ்பி.  

 

அண்டம் = முட்லட, ஆகொயம்.  

 

அண்டர ்= ததவர,் ெலகஞர,் இலடயர.்  

 

அத்தம் = ஓரந்ட்சத்திரம், பெொன், அருபநறி, கண்ணொடி, ெொதி, 

லக, பசொற்பெொருள்.  

 

அத்தி = யொலன, ஓரம்ரம், எலும்பு, கடல்.  

 

அத்து = அலரெ்ெட்டிலக, லதெ்பு, அலசசப்சொல், பசவெ்பு.  

 

அத்லத = முன்னிலலயலசசப்சொல், குரு.  

 

அந்தம் = அைகு, கலட.  

 

அந்தரம் = தனிலம, ததவரொலயம், ஆகொயம், முடிவு, இருள், 

கூட்டம்.  

 

அந்தரி = ெொரெ்்ெதி, துரக்்லக.  

 

அந்தி = ெொலலயொை்த்திறத்திபலொன்று, மொலலக்கொலம்.  

 

அெரம் = நரகம், பெொய், பிற்ெக்கம்.  

 

அமரர ்= ெலகவர,் ததவர.்  

 

அமலம் = அழுக்கின்லம, அறிவு, அைகு.  

 

அமுதம் = சுலவ, ெொல், குணம், தசொறு, பதய்வவுணவு, நீர,் 

தமொட்சம், உெ்பு.  

 

அலம = அைகு, மூங்கில்,அலமவு.  

 

அம்ெணம் = அளலவ, மரக்கொல், வொலை.  



 

அம்ெரம் = கடல், சீலல, ஆகொயம்.  

 

அம்ெல் = சிலரறிந்துபுறங்கூறல், ெழிபமொழி.  

 

அம்லம = அைகு, வருபிறெ்பு, தொய்.  

 

அயம் = ஆடு, இரும்பு, குளம், நீர,் குதிலர.  

 

அயிரொவதம் = கீை்த்திலசயொலன, இந்திரன்யொலன.  

 

அயில் = தவல், கூரல்ம.  

 

அரணம் = கொடு,மதில், கவசம்.  

 

அரண் = கொவல், தவல், கொவற்கொடு.  

 

அரத்தம் = கடெ்ெமரம், உதிரம், பசங்குவலள, அரக்கு,பசவெ்பு.  

 

அரந்லத = குறிஞ்சியொழிலச, வருத்தம்.  

 

அரம்லெ = பதய்வெ்பெண், வொலை.  

 

அரலல = கைலல, விலத, ஓரக்ற்றொலை.  

 

அரவம் = கொற்சிலம்பு, ெொம்பு, ஒலி.  

 

அரற்றல் = அழுதல், ஒலித்தல்.  

 

அரொகம் = ெொடடிதனொருறுெ்பு, பசவெ்பு, ெொலலயொை்த்திறம், 

பெொன், ஓரெ்ண்.  

 

அரி = சுதங்லகயின்ெருக்லகக்கல், ஒளி, ென்றி, இந்திரன், 

வண்டு, ெொம்பு, குரங்கு, குதிலர, கிளி, தவலள, மூங்கில், சக்கரம், 

நிறம், சிங்கம், ததர,் ெடுக்லக, கண்வரி, நித்திலர, இயமன், 

பநருெ்பு, கொற்று, புலக, ெலக, மொவயிரம், ெலற, கள், சந்திரன், 

சூரியன், திருமொல், உட்படொலள, கடல், பெொன், ெசல்ச, மலல, 

தகட்டுவடிவு, பநற்கதிர,் தசொலல, ஆயுதெ்பெொது, கட்டிலின்விசி, 

அரிசி, வரி.  

 

அரிட்டம் = கொக்லக, கள், பிறவிக்குற்றம்.  



 

அருணம் எ= து ஆடு, மொன்.  

 

அருணன் = சூரியன், சூரியன்தறரெ்்ெொகன், புதன்.  

 

அருெ்ெம் = ஊரெ்்பெொது, ஓரப்ிணி, கொடு.  

 

அருவி = மலலசச்ொரலொறு, திலனத்தொள்.  

 

அலகு = ெலகலற, பகொதுகு, அளவு.  

 

அலங்கல் = பூமொலல, தளிர,் அலசவு, இரங்குதல், ஒளிபசய்தல்.  

 

 அலரி = பூெ்பெொது, சூரியன், அைகு, கண்வரி, ஓரம்ரம்.  

 

அலர ்= ெழிசப்சொல், ெலரறிந்து ெழிதூற்றல், பூ மகிை்சச்ி.  

 

அலல = பகொலல, திலர.  

 

அல் = இரவு, இருள்.  

 

அல்கல் = தங்குதல், தினம்.  

 

அல்லி = பவள்ளொம்ெல், கொயொமரம், அகவிதை்.  

 

அவந்தி = கிளி, ஓரந்கர.்  

 

அவலல = கொடு, கடுெ்பு.  

 

அைனம் = பநருெ்பு, பிணம்.  

 

அழுக்கொறு = பெொறொலம, மனத்தழுக்கு.  

 

அளகம் = நீர,் மயிர.்  

 

அளக்கர ்= கடல் பூமி, கொரத்்திலகநொள், உெ்ெளம், தசறு.  

 

அளறு = சரகம், தசறு.  

 

அளி = வண்டு, அன்பு, கள்.  

 

அளித்தல் = பகொடுத்தல், கொத்தல், பசறித்தல்.  



 

அலள = வலள, தயிர,் புற்று.  

 

அறல் = அறுதல், நீர.்  

 

அறுலவ = சீலல, சித்திலரநட்சத்திரம்.  

 

அனந்தம் = அளவின்லம, பெொன்.  

 

அனந்தன் = அட்டமொநொகத்பதொன்று, பிரமன், அருகன், சிவன், 

திருமொல், தசடன்.  

 

அனலி = சூரியன், பநருெ்பு.  

 

அன்றில் = மூலநட்சத்திரம், ஓரெ்றலவ.  

 

அன்னம் = தசொறு, அன்னெ்புள்.  

 

அன்லன = தொய், அக்கொள்.  

 

ஆகம் = உடல், மொரப்ு.  

 

ஆகொரம் = தெொசனம், பநய், வடிவு.  

 

ஆகு = எலி, பெருசச்ொளி.  

 

ஆகுலம் = வருத்தம், ஆரவொரம்.  

 

ஆக்கம் = பசல்வம், இலக்குமி.  

 

ஆசொரம் எ= து = சிலல, ஒழுக்கம், பெருமலை, அரசிருக்லக.  

 

ஆசினி எ= து = ஈரெ்ெலொ, மரவயிரம்.  

 

ஆசு எ= து = பமய்க்கவசம், சீக்கிரம், குற்றம், சிறுலம, ஓரக்வி.  

 

ஆலச எ= து = அன்பு, பெொன், திலச.  

 

ஆடல் எ= து = பசொல்லல், கூத்து, பவற்றி.  

 

ஆடவர ்எ= து = ஆண்மக்கள், இலளதயொர.்  

 



ஆடி எ= து = கண்ணொடி, ஓர ்மொதம், உத்தரொடநொள்.  

 

ஆடு எ= து = தமடவிரொசி, பவற்றி.  

 

ஆலண எ= து = ஏவல், பமய், பவற்றிபசயல், தடுத்தல், செதம், 

அலடயொளம்.  

 

ஆண்லம எ= து = வலிலம, பவற்றி, உண்லம.  

 

ஆதி எ= து = ெைலம, சிவன், திருமொல், முதல், தநதரொட்டம்.  

 

ஆம்ெல் எ= து = இலசக்குைல், கள், மூங்கில், அல்லி, யொலன.  

 

ஆரம் எ= து = சந்தனமரம், மணிவடம், முத்து, கண்டிலக, 

ஆெரணெ்பெொது.  

 

ஆரல் எ= து = கொரத்்திலக நட்சத்திரம், ஆரொன்மீன், பசவ்வொய், 

மதில்.  

 

 

ஆரவொரம் எ= து = ஒலி, வருத்தம்.  

 

ஆலர எ= து = மதில், புற்ெொய், ஓரப்ூடு.  

 

ஆர ்எ= து = நிலறதல், கூரல்ம, ஆத்திமரம்.  

 

மற்றும் ஆர ்எ= து = ததரெ்்ெண்டியகவொய். ஆக 

 

ஆரத்ல் எ= து = அணிதல், நிலறதல், புசித்தல்.  

 

ஆரெ்்பு எ= து = தெொர,் நலகெ்பு.  

 

ஆரவ்ம் எ= து = ஆலச, ஓர ்நரகம்.  

 

ஆரவ்லர ்எ= து = நொயகர,் மித்திரர,் அன்புலடதயொர.்  

 

ஆலம் எ= து = பூ, நீர,் ஆலமரம், விடம்.  

 

ஆலவன் எ= து = சந்திரன், ஆலச.  

 

ஆலொலம் = பூ, நீர,் ஓரம்ரம், விடம், பவௌவொல்.  

 



ஆலி = மலைத்துளி, ஆலொங்கட்டி, மலை.  

 

ஆலயம் = யொலனக்கூடம், நகரம், ததவரத்கொவில்.  

 

ஆவணம் = உரிலம, கலடவீதி, பதரு, புனரப்ூச நட்சத்திரம்.  

 

ஆவலர ்= நொயகர,் மித்திரர.்  

 

ஆழி,தநமி எ= ன= கடல், தீருருள், சக்கரொயுதம், வட்டவடிவு, 

தமொதிரம் .  

 

ஆறு = வழி, நதி, ஓபரண்.  

 

ஆற்றல் = வலிலம, பவன்றி, உண்லம, ஆண்லம, மிகுதி, தரித்தல், 

ஞொனம், பெொலற, கூட்டுதல்.  

 

ஆனி = தகடு, மூலநட்சத்திரம்.  

 

இகத்தல் = பெொறுத்தல், நடத்தல்.  

 

இகல் = ெலக, வலி, தெொர.்  

 

இருலள = சுற்றம், ததொழி.  

 

இலச = புகை், பசொல், ஒலி.  

 

இடக்கர ்= குடம், மலறத்தபசொல்.  

 

இடம் = வீடு, வலி, ெடுத்தல்.  

 

இடி = உறுதிசப்சொல், பநன்முதலியவற்றின்மொ இடிதயறு.  

 

இலட = இடம், *நுசுெ்பு, நடு.  

 

இந்தளம் = தூெக்கொல் ஓரெ்ண்.  

 

இெம் = மரக்பகொம்பு, யொலன.  

 

இரசதம் = அலரெ்பெட்டிலக, பவள்ளி.  

 

இரதம் = புணரச்ச்ி, சூதம், அளி, ததர,் அலரநொண், சுலவ.  

 



இரலல = ஆண்மொன், அசச்ுவினிநட்சத்திரம், ஊதுபகொம்பு.  

 

இரவி = மலல, சூரியன், வொணிகத்பதொழில்.  

 

இரொகம் = இலச, நிறம், கீதம், பசவெ்பு.  

 

இருள் = ஒருவலகநரகம், மயக்கம், கறுெ்பு.  

 

இபரௌரவம் எ= து = சிவொகமமிருெத்பதட்டிபலொன்று, ஓர ்நரகம்.  

 

இலஞ்சி எ= து = மகிைமரம், பகொெ்பூை், ஏரி.  

 

இலம்ெகம் எ= து = நுதலணிமொலல, அத்தியொயம்.  

 

இலொங்கலி எ= து = பதங்கு, பசங்கொந்தள்.  

 

இலலயம் எ= து = கூத்து, கூத்தின்விகற்ெம்.  

 

இல் எ= து = மலனவி, வீடு, இல்லலபயனல், இடம், இரொசி.  

 

இழுக்கு எ= து = தவறுதல், தகடு.  

 

இளி எ= து = யொை்நரம்பு, சிரிெ்பு.  

 

இறெ்பு எ= து = மிகுதி, சொவு, தெொதல்.  

 

இறொல் எ= து = கொரத்்திலக நொள், ததன்கூடு, எருது, இறொன்மீன். * 

 

இறும்பு எ= து = சிறுமலல, குறுங்கொடு, தூறு.  

 

மற்றும் இறும்பு எ= து = தொமலரெ்பூ. *ஆக 

 

இலற எ= து = உயரந்்ததொன், நடுவுநிலலலம, அற்ெம், அரசன், 

தலலலம, பெருலம, தங்கல், பிரமன், சிவன், கடவுள், 

ெறலவயினிறகு, 

கடன்,லகயிலற, வீட்டிறெ்பு, குடியிலற.  

 

இலறலவ எ= து = ஏணி, கூலட.  

 

ஈலக எ= து = இண்டங்பகொடி, பகொடுத்தல், பெொன்.  

 



ஈைம் எ= து = பெொன், சிங்களததசம்.  

 

உஞற்று எ= து = உற்சொகம், இழுக்கு.  

 

உடல் எ= து = சரீரம், பெொன்.  

 

உடு எ= து = அம்பு, ஆடு, அம்புத்தலல, விண்மீன், அகழி, மரக்கல 

தமொட்டுங்தகொல்.  

 

உலட எ= து = சிலல, பசல்வம், குலட, தவலமரம்.  

 

உணரவ்ு எ= து = அறிவு, பதளிவு, நீங்கல்.  

 

உண்லட எ= து = ெலடவகுெ்பு, திரலள.  

 

உத்தரம் எ= து = வடக்கு, தமல், வடவொமுகொக்கினி, மறுபமொழி. (*) 

 

உத்தி எ= து = ெொம்பின் ெடெ்பெொறி, ததமல், உலரத்தல், 

சீததவிபயன்னுந் தலலக்தகொலம்.  

 

உத்திரம் எ= து = உத்திரநொள், மொளிலகயிதனொருறுெ்பு.  

 

உந்தி எ= து = மகளிரவ்ிலளயொட்டிபலொன்று, நீர,் நீரச்ச்ுழி, ததரத்் 

தட்டு, பகொெ்பூை், கடல், யொறு, யொழிதனொருறுெ்பு.  

 

உெ்ெளம் எ= து = உெ்ெங்கழி நிலம், உெ்புவிலளநிலம்.  

 

உெ்பு = கடல், இலவணம், மகளிரவ்ிலளயொட்டு, உவரத்்தல், 

இனிலம.  

 

உம்ெர ்= வொதனொர,் தமல்.  

 

உம்ெல் = யொலன, விலங்தகற்றின்பெொது, குலம், மகன்.  

 

. உயலவ = கொட்டொறு, கொக்கணஞ்பசடி.  

 

உரம் = வலி, மொரப்ு, ஊக்கம், ஞொனம், திடம்.  

 

உலர = எழுத்திபனொலி, பசொற்பெொருள், பசொல்லல்.  

 

உலகம் = பூமி, திலச, உயரக்ுணம்.  



 

உலகு = பூமி, திக்கு, ஆகொயம், உயரந்்ததொர,் குலம்.  

 

 உலக்லக = திருதவொணநட்சத்திரம், உலக்லக.  

 

 உலலவ = விலங்கின்பகொம்பு, ஓலடமரம், மரக்பகொம்பு, கொற்று.  

 

உவளகம் = பிரிதல், இலடசத்சரி, மதில், ஒருெக்கம், மதிலுறுெ்பு, 

ெள்ளம், தடொகம், விசொலம்.  

 

 உவொ = பெௌரலண, யொலன, இலளதயொன்.  

 

 உலை, = இடம், மொன், யொழிதனொரந்ரம்பு.  

 

 உலள, = உயரத்ிலண யொண்ெொல் மயிர.் அஃறிலணெ் 

பெொருளின்மயிர,் குதிலரயின் பிடரம்யிர,் ஏழிலசயி பலொன்று, 

தெசலொபலழு பமொலி.  

 

உறுகண் எ= *து= துக்கம், தநொய்.  

 

 உறுவன் = அருகன், முனிவன்.  

 

 உலற = நீரத்்துளி, மருந்து, பெொருள், தெொரல்வ, பவண்கலம், 

தமன்லம, பெருலம, இலக்கங்குறித்தற்குஇடுதமொரக்ுறி, 

ெொலிடுபிலர, உலறெ்பு, உணவு, உவரநீ்ர,் ஆயுதவுலற, 

ஓரிலடசப்சொல், வொை்நொள்  

 

உலறயுள் = ஊரெ்்பெொது, வீடு.  

 

உன்னல் = மனம், நிலனவு.  

 

ஊக்கம் = உற்சொகம், வலிலம, உள்ளக்கிளரச்ச்ி.  

 

ஊை் = ெைலம, மரபு, ெலக.  

 

 ஊறு = தீலம, பகொலல, தீண்டல்.  

 

ஊனம் = பிணம், தகடு.  

 

எகினம் = அன்னம், கவரிமொ, ஆண்மரம், நொய், புளிமரம், புளிமொ.  

 



எக்கல் = குவித்தல், பசொரிதல்.  

 

எருலவ = கழுகு, பசம்பு, பகொறுக்லக.  

 

எலி = இல்பலலி, கள், பூரநட்சத்திரம்.  

 

எல் = பிரகொசம், சூரியன், ெகல், இரவு, இகை்சச்ி.  

 

எறுை் = தண்டொயுதம், வலி.  

 

என்றூை் = சூரியன், பவயில்.  

 

ஏதம் எ= து குற்றம், துன்ெம்.  

 

ஏதி = ஆயுதபெொது, துண்டு, வொள்.  

 

ஏந்தல் = பெருலம, உயரச்ச்ி, அரசன்.  

 

ஏமம் = இன்ெம், விபூதி, பெொன், கொவல், இரவு, தசமம், களிெ்பு, 

உன்மத்தம்.  

 

ஏரண்டம் = ஆமணக்கு, சித்திரம்.  

 

எல்லவ = மடு, பெொழுது.  

 

ஏறு = பெொலியருது, எருது, புலிமுதலியவிலங்கினொண் பெயர ்இடி 

அசச்ுவினிநொள்.  

 

ஏனல் = திலனெ்புனம், லெந்திலன.  

 

ஏனொதியர ்= மந்திரியர,் தந்திரியர,் மறவர,் நொவிதர.்  

 

ஐயம் = பெொழுது, பிசல்ச, இரெ்தெொரக்லம், அனுமொனம்.  

 

, ஐயன் = வொதனொர,் முனிவர,் ெொரெ்்ெொர,் குரு, சொத்தன், 

மூத்ததொன், தந்லத.  

 

ஐலய = ெொரவ்தி, துரக்்லக, கொளி, ஆசொன்.  

 

ஒண்லம = அைகு, நன்லம, அறிவு.  

 



ஒலி = சத்தம், இடி, கொற்று.  

 

ஒலியல் = ததொல், சீலல, பூமொலல, நதி.  

 

ஒழுக்கம் = வழி, குலம், சீலம்.  

 

ஒளி = சூரியன், சந்திரன், புகை், விளக்கு, மலறவிடம், பநருெ்பு, 

தகட்லடநொள்.  

 

ஒளிவட்டம் = சக்கரம், கண்ணொடி.  

 

ஓங்கல் = மலல, தலலவன், வலிதயொன், உயரச்ச்ி, தமடு, மூங்கில்.  

 

ஓலட = நீரந்ிலல, அகழி, மலலவழி, ஓலட பயன்னு தமொரம்ரம், 

பநற்றிெ்ெட்டம்.  

 

ஓட்டம் = தமலுதடு, ததொல்வி.  

 

ஓணம் = திருதவொணநொள், நதி.  

 

ஓதம் = ஈரம், கடற்றிலர, கடல்.  

 

ஓதனம் = உண்டி, தசொறு.  

 

ஓதி = மலல, பெண்மயிர,் பூலஞ, கற்தறொன்.  

 

ஓலத = மதில், மதிலுண்தமலட, அகரமுதலியபவழுத் பதொலி, 

ஆரவொரம்.  

 

ஓரி = ஆண்மயிர,் பிறமயிர,் கிைநரி, ஆண்முசு, விலங்கின் 

ெடுக்லக, கலடபயழுவள்ளலிபலொருவன்.  

 

ஓலர = மகளிரக்ூட்டம், மொதரவ்ிலளயொட்டு, மொதர ்

விலளயொடுங்களம், இரொசிெ்பெொது, ஓரிலடசப்சொல், குரலவ.  

 

ஓலம் = ஒலி, ெொம்பு.  

 

ஓவியம் = கண்ணொளர,் சித்திரகொரர.்  

 

ககனம் = கொடு, தசலன, ஆகொயம்.  

 



கங்கம் = ெருந்து, சீெ்பு.  

 

கங்கு = கருந்திலன, வரம்பின்ெக்கம்.  

 

கசடு = குற்றம், அழுக்கு, ஐயம்.  

 

கசச்ம் = யொலனக்கழுத்திடுகயிறு, அளலவ, மரக்கொல்.  

 

கசல்ச = கயிறு, கவசம், தழும்பு.  

 

கஞறல் = சிறுலம, பெொலிவு.  

 

கஞ்சம் = லகத்தொளம், பவண்கலம், தொமலர, கஞ்சொ, 

அெ்ெவருக்கம்.  

 

கடகம் = வட்டம், மதில், மலலெ்ெக்கம், ெலட, ஓரூர,் ஓரொறு, 

ஓபரண், கங்கணம், ெலலக.  

 

கடம் = அருபநறி, சரீரம், கயிறு, குடம், கொடு, யொலனக் கூட்டம், 

யொலனக்கதுெ்பு. யொலனமதம்.  

 

கடல் = சமுத்திரம், ஓபரண்.  

 

கடலவ = கடவுமரம், ஏணி, குற்றம்.  

 

கடி = சீக்கிரம், கூரல்ம, ெயம், கொவல், நீக்கம், சிறெ்பு, 

மணம்புரிதல், விளக்கம், புதுலம, சந்ததகம், மிகுதி, கரிெ்பு, 

வொசலன, கொலம், பிசொசம்.  

 

கடிலக = நொழிலக, கதவிடுதொள், எழுத்தொணி, துணிக்லக.  

 

கடிெ்ெம் = கொதணி, ஆெரணசப்செ்பு.  

 

கடு = ஓரம்ரம், நஞ்சு.  

 

கலட = இடம், வொயில், அங்கொடி, முடிவு.  

 

கட்சி = கொடு, ெறலவக்கூடு.  

 

கட்டலள = துலொம், நிலறயறிகருவி, உலரகல், அளவு, உவலம.  

 



கணம் = கொலநுட்ெம், திரட்சி, பிசொசம், திெ்பிலி, ஓரத்நொய், 

விண்மீன், வட்டம்.  

 

கணி = தவங்லகமரம், மருதநிலம்.  

 

கணிசச்ி = ததொட்டி, மழு, தறிலக.  

 

கலண = அம்பு, திரண்டவடிவு, பூசநட்சத்திரம்.  

 

கண்டகம் = கொடு, முள்.  

 

கண்டம் = கழுத்து, கவசம், வொள், நொடு, திலரசச்ீலல, துண்டம், 

சருக்கலர, பவல்லம்.  

 

கண்டிலக = ெ*ணிசப்செ்பு, அக்கமணி, வொசச்ியத்பதொன்று, 

ெதக்கம்.  

 

கண்டூ*தி = கொஞ்பசொறிசப்சடி, தினவு.  

 

கதலி = வொலை, ததற்றொமரம்.  

 

கதவு = கொவல், கெொடம்.  

 

கதுெ்பு = ஆண்மயிர,் பெண்மயிர,் ெசுக்கூட்டம், கன்னம்.  

 

கலத = கொரணசப்சொல், தண்டொயுதம், பசொல்.  

 

கந்தம் = வொசலன, கிைங்கு, அணுக்கூட்டம், கழுத்தடி, இந்திரியம்.  

 

கந்தரம் = கழுத்து, மலலக்குலக, தமகம்.  

 

கந்தருவம் = இலச, குதிலர.  

 

 கந்து = யொக்லகயின்மூட்டு, ெற்றுக்தகொடு, தூண், 

ெண்டியுள்ளிரும்பு  

 

 கந்துகம் = ெந்து, குதிலர  

 

 கமலம் = தொமலர, நீர ் 

 

 கம் = நீர,் பவண்லம, தலல, ஆகொயம், பிரமன்  



 

 கம்ெம் = நடுக்கம், தூண், விளக்குத்தண்டு  

 

 கம்ெலல= துன்ெம், தெசலொபலழுபமொலி ( 

 

 கயம் = குளம், ஆைம், நீர,் குலறெொடு, யொலன, பெருலம, 

தமன்லம  

 

 கயில் = பிடரி, ஆெரணக்கலடெ்புணரவ்ு  

 

 கயினி = அத்தநட்சத்திரம், லகம்பெண்  

 

 கரகம் = நீரத்்துளி, மலைக்கட்டி, கங்லக, கமண்டலம், நீர ் 

 

 கரணம் = கொரணம், கூத்திதனொரவ்ிகற்ெம், 

மனமுதலியவந்தக்கரணம், கணிதம்  

 

 கரண்டம் = ெணிசப்செ்பு, நீரக்்கொக்லக  

 

 கரம் = கழுலத, லக, சூரியகிரகணம், நஞ்சு, குடியிலற  

 

 கரிணி = யொலன, பெண்யொலன  

 

 கரில் = கொரெ்்பு, குற்றம், பகொடுலம  

 

 கரீரம் = அகத்தி, மிடொ, யொலனெ்ெல்லடி  

 

 கலொெம் = தமகலல, மணிக்தகொலவ, மயிற்தறொலக  

 

 கலொம் = பகொடுலம, பவகுளி  

 

 கலி = வலிலம, ஒலி, கடல், கலிெ்ெொ, கலியுகம்  

 

 கலிங்கம் எது= வொனம்ெொடி, சீலல, ஊரக்்குருவி, ஓரத்தயம்  

 

 கலல = மகரமீன், சிலல, மரக்பகொம்பு, பிலறநிரம்ெல், ஆண் முசு 

,ஆண்மொன், வித்லத, வயிரம், கொலநுட்ெம், நூல்  

 

 கல் = அருவியி பனொலிக்குறிெ்பு, கல்  

 

 கவடு = யொலனக்கயிறு, மரக்பகொம்பு  



கவந்தம் = நீர,் பசக்கு, பிசொசம், தலலக்குலறெ்பிணம்.  

 

கவலல = கவரவ்ழி, அசச்ம், பசந்திலன.  

 

கவனம் = கொடு, சீக்கிரம்.  

 

கவி = கடிவொளம், குரங்கு, கவி, சுக்கிரன்.  

 

கவிலக = குலட, ஈதல்.  

 

கலவ = எள்ளிளங்கொய், ஆயிலியநட்சத்திரம், மரக்கெ்பு, கொடு.  

 

கழி = நுகத்பதொலளக்கழி, மிகுதி, உெ்ெளம்.  

 

கழிவு = கழிவு நொள், மிகுதி.  

 

கழுது = பிசொசம், வண்டு, ெரண்.  

 

கலை = கரும்பு, மூங்கில், புனரப்ூசநொள்.  

 

களெம் = கலலவசச்ொந்து, யொலனக்கன்று.  

 

களம் = கறுெ்பு, தெொரக்்களம், கழுத்து, களரந்ிலம், விடம், இடம்.  

 

களரி = கொடு, தெொரக்்களம்.  

 

களிறு = ஆண்ென்றி, ஆண்சுறொ, ஆண்யொலன, அத்தநட்சத்திரம்.  

 

கள் = கள், ததன், களவு.  

 

கள்வன் = யொலன, கரியவன், கரக்்கடகவிரொசி, பஞண்டு. 

 

கறங்கு = சத்தபவொலி, சுற்றுதல்.  

 

கறுெ்பு = கருநிறம், சினக்குறிெ்பு.  

 

கலற = இரத்தம், குற்றம், உரல், நிறம், விடம், குடியிலற, கறுெ்பு.  

 

கனம் = ெொரம், தமகம்.  

 

கனலி = சூரியன், பநருெ்பு.  

 



கன்று = ெசுவின்கன்று, சிறுலம, லகவலள, மரக்கன்று. 

 

கன்னல் = நொழிலக, நொழிலகவட்டில், சருக்கலர, கரகம், கரும்பு.  

 

 கன்னி = அழிவின்ெொதர,் அழிவில் பெொருள், இலளலம, 

அத்தநட்சத்திரம், ஓரிரொசி, ெொரவ்தி, துரக்்லக, ஓரய்ொறு  

 

 கொ = தசொலல, ததொட்சுலம, ஓரந்ிலற  

 

 கொகுளி = இலச, மிடற்பறழு தமொலச, ஆசனம்  

 

 கொசு = குற்றம், மணிெ்பெொ, தகொலை  

 

 கொலச = நொணல், புற்பிடி  

 

 கொஞ்சி எ= து ஓரம்ரம், ஓரிலச, கசச்ிெ்ெதி, தமகலல  

 

 கொடு எ= து கொனம், இடம்  

 

 கொண்டம் = திலரசச்ீலல, ெடலம்  

 

 கொண்லட = முனிவரவ்ொசம், கற்ெொழி  

 

 கொத்திரம் = உடல், உறுெ்பு, யொலனயின் முன்கொல், தகொெம், 

ெருமம்  

 

 கொந்தொரம் = கொடு, ஓரிலச  

 

 கொெ்பு = மதில், உள்ளுயரந்ிலம்  

 

 கொமரம் = ஓரிலச, இலசெ்பெொது, அடுெ்பு  

 

 கொயம் = கரிெ்பு, உடல்  

 

 கொரி = லவரவன், சனி, ஐயன், கருலம, கரிக்குருவி  

 

 கொர ்= கருதியகருமமுடியுங் கொறுங்பகொள்ளுங் தகொெம், 

பவள்ளொடு, நீர,் கருங்குரங்கு, தமகம், இருள், கொரக்ொல, கறுெ்பு  

 

 மற்றுங்கொர ்= எலிமயிர,் அைகு  

 



 கொரத்்திலக = துரக்்லக, ஓரந்ொள், ஓரம்ொதம்  

 

 கொலம் = பெொழுது, விடியல்  

 

 கொல் = வலிலம, கொற்று, கொலன், ெொதம், பெொழுது, குறுந்தறி, வழி, 

அளவு ததொருருள்  

 

 கொவி = கள், கருங்குவலள, கொவிக்கல்  

 

 கொைகம் = கருலம, ஆலட, கடொரபமன்னுமூர ் 

 

 கொளம் = கழுமரம், கருலம, விடம், ஓரவ்ொத்தியம்  

 

 கொலள = ெொலலநிலத்தலலவன், இலளதயொன்  

 

 கொனம் = கொடு, இலச  

 

 கொனல் = கடற்கலரசத்சொலல, மலலசச்ொரத்சொலல, சூரிய 

கிரணம், கழி, தெய்த்ததர,் உவர,் களரந்ிலம், உெ்ெளம்  

 

 கொன் = கொடு, மணம்  

 

 கிஞ்சுகம் எது= பசவெ்பு, முண்முருக்கு  

 

 கிடக்லக = பூமி, மக்கட்ெடுக்லக  

 

 கிடுகு = தகடகம், ததரம்ரசச்ுற்று  

 

 கிட்டி = லகத்தொளம், தலலயீற்றுெ்ெசு  

 

 கிம்புரி = முடியுறுெ்பு, பூண்  

 

 கிைலம = வொரம், குணம், உரிலம  

 

 கிளர ்= ஒளி பூந்தொது  

 

 கிலள = உறவு, மூங்கில், யொழிலச  

 

 கிள்லள = கிளி, குதிலர  

 

 கின்னரம் = வீலண, நீரவ்ொை்ெறலவ  

 



 கீசகம் = குரங்கு, மூங்கில்  

 

 கீரம் = கிளி, ெொல்  

 

 குக்குடம் = தகொழி, ெறலவநொகம்  

 

 குசலம் = குணம், மொட்சிலம  

 

 குஞ்சம் = குறுலம, நொழி, தகொட்பசொல்லல் 

 

 குஞ்சி = குன்றிக்பகொடி, ஆண்மயிர ் 

 

 குடம் = ெதிதனொருருத்திரரொடலிபலொன், லகபகொட்டிக் குவித்தல், 

கும்ெவிரொசி, ெசு, நகரம், சருக்கலர, கடம்  

 

 குடம்லெ = முட்லட, ெறலவக்கூடு  

 

 குடி = ஊரெ்்பெொது, புருவம், குலம், தகொத்திரம்  

 

 குடிலஞ = தகொட்டொன், ெறலவெ்பெொது, யொறு  

 

 குடுமி = பவற்றி, உசச்ி, ஆண்மயிர ் 

 

 குணம் = குடம், நிறம், நூல்  

 

 குணில் = குறுந்தடி, ெலறயடிக் குந்தடி, கவண்  

 

 குணுங்கர ்= ததொற்கருவியொளர,் சண்டொளர ் 

 

 குண்டலம் = ஆகொயம், கொதணி  

 

 குண்டு = நிலறகல், ஆண்குதிலர, ஆைம்  

 

 குத்திரம் = மலல, வஞ்சகம்  

 

 குமரி = கொளி, துரக்்லக, கன்னி, சத்தமொதரக்ளிபலொருத்தி, 

ஓரந்தி, கற்றொலை  

 

 குமுதம் = பதன்தமற்றிலசயொலன, ஆம்ெல், அடுெ்பு, தெபரொலி, 

தருெ்லெ  

 



 கும்ெம் = யொலனமத்தகம், குடம், ஓரிரொசி  

 

 கும்பி = யொலன, நரகம், தசறு  

 

 குயம் = முலல, அரிவொள்  

 

 குயில் = வொரத்்லத, ஓரெ்ட்சி ,பதொலளயுலடெ்பெொருள்  

 

 குரல் = கிண்கிணிமொலல, பநற்கதிர ்

யொழிதனொரந்ரம்பு,பெண்மயிர,் ெறலவயினிறகு  

 

 குரலவ = கடல், லகதகொத்தொடல்  

 

 குரு = ஆசொரியன், தவரக்்குரு, நிறம், ெொரம், அரசன்  

 

 குருகு = உலலமூக்கு, குரக்கத்திமரம், பவண்லம, மூலநொள், 

நொலர, தகொழி, லகவலள  

 

 குருதி = பசந்நிறம், பசவ்வொய், இரத்தம்  

 

 குருந்து = பவண்குருத்து, குருக்கத்திமரம், குைந்லத  

 

 குலம் = இதரவதிநொள், சொதி, விலங்கின்கூட்டம், அரசரில்  

 

 குவடு எ= து மலல, திரட்சி, மரக்பகொம்பு  

 

 குவலயம் = குவலள, பூமி  

 

 குைல் = ஆண்மயிர,் பெண்மயிர,் இலசக்கருவி, 

பதொலளயுலடெ்பெொருள்  

 

 குலை = ஆகொயம், சங்கு, தசறு, கொடு, குண்டலம், தளிர,் 

பதொலளயுலடெ்பெொருள்  

 

 குளகம் = குற்பறழுத்துசப்சய்யுள், மரக்கொல்  

 

 குளம் = குளம், பநற்றி, சருக்கலர ( 

 

 குளிர ்= இலலமூக்கரியுங்கத்தி, குளிரச்ச்ி, கவண், குடமுைவு, 

பஞண்டு  

 



 குறிஞ்சி = குறிஞ்சிநிலம், குறிஞ்சிமரம், ஓரிலச, 

மருதயொை்த்திறம், ஓரெ்ண்  

 

 குறும்பெொலற = குறிஞ்சிநிலத்தூர,் சிறுமலல, கொடு  

 

 குன்று = சதயநொள், மலல  

 

 கூடம் = வீடு, மலறவு, பகொல்லன்சம்மட்டி, மலலயினுசச்ி  

 

 கூட்டம் = கூட்டம், மலலயினுசச்ி  

 

 கூந்தல் = பெண்மயிர,் மயிற்தறொலக  

 

 கூரல் = பெண்மயிர,் ெறலவயினிறகு  

 

 கூலம் = கலடவீதி, வரம்பு, நீரக்்கலர, ெொகல், ெசு, ெண்ணிகொரம், 

விலங்கின்வொல்  

 

 கூவிரம் = ததரக்்பகொடிஞ்சி, ததர,் வில்வமரம்  

 

 கூலை = பெண்மயிர,் ெறலவயினிறகு  

 

 கூளி = பெொலிபயருது, பிசொசம் ,எருது, கூட்டம், உறவு  

 

 கூளியர ்= குறவர,் வீரர ் 

 

 கூற்று = பசொல், கொலன்  

 

 தகசம் = ஆண்மயிர,் பெண்மயிர,் புறமயிர ் 

 

 தகசரம் = பூந்தொது, மகிை்மரம்  

 

 தகடகம் = ெலலக, மலலபசறிந்தவூர,் தகடகம்  

 

 தகை் = ஒளி, நிறம், ஒெ்பு  

 

 லக = அலங்கொரம், ெலடவகுெ்பு, ஒழுக்கம், சிறுலம, லகத்தலம், 

தங்லக  

 

 பகொக்கு = மொமரம், மூலநொள், குதிலர, பசந்நொய், ஓரப்ுள்  

 



 பகொடி = வல்லி, தகது, துகிற்பகொடி  

 

 பகொடிறு = கதெொலம், குறடு, பூசநட்சத்திரம்  

 

 பகொண்டல் = கீை்கொற்று ,தமகம்  

 

 பகொண்லட = இலந்லதக்கனி ,மயிரம்ுடி  

 

 பகொண்மூ = தமகம், ஆகொயம்  

 

 பகொந்தளம் = பெண்மயி, மயிரச்ச்ுருள், குைற்பகொத்து  

 

 பகொம்லம = முலல, லககுவித்துக்பகொட்டல், அைகு, வலி, மொரப்ு, 

திடர ் 

 

 பகொற்றி = ெசுவின்கன்று, கொடுகொள்  

 

 பகொள் = ஓரிலடசப்சொல், ெயனின்லம, பெருலம, கொலம், ெயம்  

 

 தகொ = ெசு, அரசன், கிரணம், ஆகொயம், பூமி, பசொல், அம்பு, கண், 

வசச்ிரொயுதம், திலச, நீர ் 

 

 தகொகிலம் = குயில், குரங்கு  

 

 தகொசம் = மதிலுறுெ்பு, கருவூலம், முட்லட ,ஆண்குறி, புத்தகம்  

 

 தகொசிகம் = ெட், புடலவ  

 

 தகொடகம் = குதிலர, புதுலம, முடியுறுெ்பிபனொன்று  

 

 தகொடரம் = எட்டிமரம், மரக்பகொம்பு, தசொலல, குதிலர, 

ததரப்மொட்டு  

 

 மற்றுங்தகொடரம் = குரங்கு. ஆக  

 

 தகொடிகம் = பூந்தட்டு, சிலல  

 

 தகொடு எ= = து= மலலயினுசச்ி, வரம்பு, நீரக்்கலர, 

விலங்கின்பகொம்பு, ஊதுபகொம்பு, சங்கு, மரக்பகொம்பு  

 

 தகொலட = பவயில், பவண்கொந்தள், தமல்கொற்று, குதிலர, 



தவனிற்கொலம்  

 

 தகொட்டம் = மருதிநிலத்தூர,் ெலகதமற்பசன்தறொருலறயிடம், 

நொடு, நகரம், ெசுக்கூட்டம், ததொட்டம், குரொமரம், தகொணல், 

தகொவில், அழுக்கொறு, ஓரப்ுதல், உண்ென  

 

 தகொட்டி = கூட்டம், தகொபுரவொயில், உலலவு  

 

 தகொணம் = வலளவு, யொலனத்ததொட்டி, கூன்வொள், குதிலர, மூக்கு  

 

 தகொணல் = கூன், வலளவு  

 

 தகொலத = பூமொலல, பெண், லகத்ததொற்கட்டி, உடும்பு, 

பெண்மயிர,் கொற்று, தசரன், ஒழுங், மரக்கொற்ெலற  

 

 தகொத்திரம் = குடி, மலல  

 

 தகொரம் = பகொடுலம, வட்டில், தசொைன்குதிலர  

 

 தகொலம் = அைகு, இலந்லத, இலந்லதக்கனி, ென்றி, பீரக்்கு, 

ெொக்கு, நீதரொட்டம்  

 

 தகொளி = பூவொதுகொய்க்குமரம், அத்திமரம், பகொழிஞ்சி  

 

 தகொள் = சூரியன் முதலிய ஒன்ெதுகிரகம், வலிலம, தகொட்ெொடு, 

இலடயூறு, பகொலல, புறங்கூறல்  

 

 பகௌசிகம் = மருதயொழிலச, கூலக, ெட்டு, விளக்குத்தண்டு  

 

 பகௌலவ = கள், துன்ெம், ெழிசப்சொல்  

 

சகரவருக்கம் 

 

 சகடம் = உதரொகிணிநொள், ெண்டி, வட்டில்  

 

 சகுந்தம் = புட்பெொது, கழுகு  

 

 சகுனம் = ெறலவெ்பெொது, நிமித்தம், கிைங்கு  

 

 சகுனி = ெறலவ, நிமித்தம்ெொரெ்்தெொன்  

 



 சங்கம் = சங்கு, ஓரிலக்கம், கலணக்கொல், சலவ, பநற்றி, புலவர ் 

 

 சசி எ= து இந்திரொணி, சந்திரன்  

 

 சடம் = பகொடுலம, பெொய், உடல்  

 

 சலட = பின்னன்மயிர,் தவர,் பநட்டி  

 

 சதம் = நூறு, ெறலவயினிறகு  

 

 சதி = தொளபவொத்து, உதரொகிணிநொள், வட்டம் ,கற்புலடயொள், 

தசொறு  

 

 சத்தி = ெொரவ்தி, தவலொயுதம், குலட, கக்கல், வலிலம, சூலம்  

 

 சத்திரம் = அதிசயம், லகவிடொெ்ெலட, குலட, இரும்பு, 

அன்னசொலல, யொக, தவல்  

 

 சந்தி = அந்திெ்பெொழுது, மூங்கில், நொற்பறருக்கூடுமிடம், 

இலசெ்பு  

 

 சமன் = நடு, நமன்  

 

 சமித்தல் = பெொறுத்தல், நடத்தல்  

 

 சம்பு = சிவன், திருமொல், பிரமன், அருகன், நரி, நொவன்மரம்  

 

 சரகம் = ததனீ, வண்டு  

 

 சரணம் = கொல், மருதநிலத்தூர,் அலடக்கலம்புகுதல்  

 

 சரெம் = மலலயொடு, எண்கொற்புள்  

 

 சரம் = மணிவடம், பகொறுக்லக, அம்பு, தனிலம, நலட, ஓரிருது  

 

 சரி = வழி, கூட்டம், லகவலள  

 

 சலொலக = நொரொசம், ஈட்டி, பதய்வவகன்மணி  

 

சலொங்கு எ= து = பெொய்யொெ்புள், ஒருவலகக்பகொதுகு.  

 



சல்லியம் எ= து = பசஞ்சந்தனம், முட்ென்றி, எலும்பு, அம்பு.  

 

சவட்டல் எ= து = பமல்லல், பகொல்லல்.  

 

சவம் எ= து = பிணம், மூங்கில்.  

 

சவி எ= து = அைகு, சரமணிக்தகொலவ, சுலவ, பசவ்லவ, திருவிைொ, 

ஒளி. 

 

 

சொகம் எ= து = பவள்ளொடு, சிறுகீலர, ததக்கமரம்.  

 

சொகினி எ= து = கீலர, தசம்பு.  

 

சொடி எ= து = புறங்கூறல், தொழி, சீலல.  

 

சொதகம் எ= து = பூதம், வொனம்ெொடி, சனனம்.  

 

சொதம் எ= து = உண்லம, அன்னம், பிறெ்பு.  

 

சொதி எ= து = கள், குலம், சிறுசண்ெகம், ததக்கமரம், பிரம்பு.  

 

சொெம் எ= து = சபித்தல், வில்.  

 

சொமம் எ= து = யொமம், மூன்றொம் தவதம், இரவு, ெசுலம, கருலம.  

 

சொமி எ= து = குரு, பெொன், தலலவன், முருகக்கடவுள், அருகன், 

தலலவி.  

 

சொம்ெல் எ= து = சொம்ெல், ஒடுங்கல், ெைம்பூ.  

 

சொரங்கம் எ= து = சொதகெ்புள், மொன்.  

 

சொரம் எ= து = மருந்து, இனிலம, மரவயிரம். (*) 

 

சொரல் எ= து = மலலெ்ெக்கம், மருதயொை்த்திறத்ததொரிலச.  

 

சொரிலக எ= து = வட்டமொதயொடல், நொகணவய்ெ்புள், சுங்கம், 

சுைல்கொற்று.  

 

சொரங்்கம் எ= து = மொதயொன்வில், வில்.  

 



சொலம் எ= து = மதில், ஆசச்ொமரம், வலல, சொளரம், சலவ, குறலள 

பமொழி.  

 

சொலி எ= து = பநற்பெொது, கள், அருந்ததி.  

 

சொதலகம் எ= து = சொளரம், பூவரும்பு.  

 

சொலல எ= து = தகொயில், குதிலரெ்ெந்தி.  

 

சொறு எ= து = திருவிைொ, மரக்குலல, கள்.  

 

 சொனகி = மூங்கில், சீலத  

 

 சொனு = மலல, மலலசச்ொரல், முைந்தொள்  

 

 சொன்தறொன் = மிருகசீரிடநட்சத்திரம், அறிஞன், சூரியன்  

 

 சிகண்டி = மயில், ெொலலயொை்த்திறத்ததொதரொலச, அலி  

 

 சிகரி = எலி, கருநொலர  

 

 சிகழிலக = மயிரம்ுடி, பதொடுத்தமொலல, தகொத்தமொலல  

 

 சிகி = தகது, மயில், தீ  

 

 சிக்கம் = குடுமி, உறி, சீெ்பு  

 

 சிதடன் = குருடன், அறிவில்லொன்  

 

 சிதம் = நட்சத்திரம், பவண்லம, ஞொனம், சயமலடயெ்ெடல்  

 

 சிதர ்= மலைத்துவலல, வண்டு, சீலலத்துணி  

 

 சிதலல = கலறயொன், சீலலத்துணி, பிணி  

 

 சித்திரம் = அைகு, கொடு, ஆமணக்கு, சித்திரம், பமய்தெொற் 

பெொய்கூறல், சிறெ்பு, அதிசயம், ஓரக்வி  

 

 சிந்து = நீர,் ஓரத்தசம், ஓரய்ொறு = கடல், முசச்ீரடி, குறள் வடிவு  

 

 சிந்தூரம் = திலதம், பசவெ்பு, பசங்குலட, புளியமரம், யொலன, 



யொலனமுகம்  

 

 சிமிலி = சிள்வண்டு, உறி, குடுமி  

 

 சிலமயம் = மலலயுசச்ி, மலல  

 

 சிரகம் = கரகம், தலலசச்ீரொ  

 

 சிலீமுகம் = அம்பு, முலலக்கண், வண்டு  

 

 சிலல = வில், மலல, ஓரம்ரம், கல்  

 

 சில்லி = ததருருள், சிறுகீலர, வட்டம்  

 

 சில்லல = ெகண்லட, சிள்வண்டு, கிலுகிலுெ்லெ  

 

 பசவெ்பு = தகொெம், தகொெக்குறிெ்பு, பசவெ்பு  

 

 சிலவ = உலலமூக்கு, ெொரவ்தி, தவர ் 

 

சிறுலம எ= து = = = = = = துக்கம், தநொய், அற்ெம்  

 

சிலற எ= து = = = = = = = = ெறலவயினிறகு, கலரயின்ெக்கம், ஏரி, 

இடம், கொவல்.  

 

சிலன = = = = = = = = = கருெ்ெம், முட்லட, உறுெ்பு, மரக்பகொம்பு.  

 

சீகரம் = = = = = = = = = மலல, மலலயுசச்ி, தலல, அலல, 

மலைத்துவலல, கரகம்.  

 

சீதம் = = = = = = = = = = குளிரச்ச்ி, நீர,் தமகம்  

 

சீெ்பு = = = = = = = = = = கதவின்றொை், மயிரச்ீவுஞ்சீெ்பு  

 

சீருள் = = = = = = = = = பசம்பு, ஈயம், பசல்வம்  

 

சீர ்= = = = = = = = = = = தொளபவொத்து, பசல்வம், தண்டொயுதம், 

மிகுபுகை். துலொம், கனம்.  

 

சீவனி = = = = = = = = = பசவ்வழியொை்த்திறத்திதனொலச, 

உயிரத்ருமருந்து  



 

சீவன் = = = = = = = = = பிரகற்ெதி, உயிர ் 

 

சுகம் = = = = = = = = = = இன்ெம், கிளி  

 

சுக்லக = = = = = = = = பூமொலல, நட்சத்திரம்  

 

சுசி = = = = = = = = = = = சுத்தம், தகொலடக்கொலம், பநருெ்பு.  

 

சுடர ்= = = = = = = = = = பநருெ்பு,விளக்கு,சந்திரன்,சூரியன்,ஒளி  

 

சுடிலக = = = = = = = = பநற்றிசச்ுட்டி, கிரீடம், உசச்ி  

 

சுண்டன் = = = = = = = மூஞ்சூறு, சதயநொள்  

 

சுலத = = = = = = = = = = சுண்ணசச்ொந்து,மகள்,அமிை்து, 

உலதகொற்ெசு  

 

சுந்தரி = = = = = = = = = மூஞ்சூறு, இந்திரொணி, துரக்்லக  

 

சுெம் = = = = = = = = = = = தருமம், நன்லம, தமொட்சம்  

 

சும்லம = = = = = = = = = ஊரெ்்பெொது,நொடு,சுலம,சத்தம்,பநற்தெொர ் 

 

சுரிலக = = = = = = = = = கவசம், உலடவொள்.  

 

சுரியல் = = = = = = = = = ஆண்மயிர,் பெண்மயிர,் நீரச்ச்ுழி  

 

சுருங்லக = = = = = = = நுலைவொயில், மதகு  

 

சுருதி = = = = = = = = = = ஒலி, தவதம்  

 

சுலர எ= து = ெசுவின் முலல, சுலரக்பகொடி, கள், உட்படொலள. * 

 

சுவரக்்கம் எ= து = பதய்வதலொகம், முலல.  

 

சுவல் எ= து = தமடு, பிடர,் ததொளின்தமல், குதிலரயின் பிடர ்மயிர.்  

 

சுவவு எ= து = ததவதலொகம், ெறலவ மூக்கு, மூஞ்சூறு.  

 

சூதகம் எ= து = பிறெ்பு, மகளிரப்ூெ்பு, முலலக்கண்.  

 



சூரன் எ= து = சூரென்மன், வீரன், நொய்.  

 

மற்றுஞ்சூரன் எ= து = சூரியன், தீ. (*) 

 

சூர ்எ= து = ெயம், துன்ெம், தநொய், பதய்வம்.  

 

சூழி எ= து = சுலன, யொலனமுகெடொம்.  

 

பசசல்ச எ= து = பவட்சிமரம், பவள்ளொட்டுக்கடொ.  

 

பசடி எ= து = ெொவம், குணமின்லம, நொற்றம், புதல்.  

 

பசந்து எ= து = ஓலச, ஓரந்ரகம், நரி, உயிர,் அணு.  

 

பசெ்ெம் எ= து = வீதி, மொரப்ு, நடு, பசவ்லவ.  

 

பசம்புலம் எ= து = தெொரக்்களம், ெொலலநிலம்.  

 

பசம்மல் எ= து = பெருலம, வலி, ெைம்பூ, ஈசன், புதல்வன், 

பெருலமயிற் சிறந்ததொன்.  

 

பசய்யல் எ= து = தசறு, ஒழுக்கம், கொவல்.  

 

பசல் எ= து = இடி, தமகம், கலறயொன்.  

 

பசவிலி எ= து = அக்கொள், வளரத்்ததொய்.  

 

பசவ்வி எ= து = மலரும்ெருவத்தரும்பு, சலமயம், கொலம்.  

 

பசழுலம எ= து = அைகு, பகொழுெ்பு, மொட்சிலம.  

 

தசக்லக எ= து = மக்கட்ெடுக்லக, முலல.  

 

மற்றுஞ்தசக்லக எ= து = விலங்கின்ெடுக்லக. ஆக  

 

தசடன் எ= து = இலளஞன், அடிலம, ததொைன், அனந்தபனன்னும் 

ெொம்பு, ஓரச்ொதியொன்.  

 

தசடி எ= து = ததொழி, வித்தியொதரருலகு.  

 

தசடு எ= து = திரட்சி, அைகு, நன்லம, பெருலம.  

 



தசண் எ= து = உயரம், நீளம், அகலம்.  

 

தசதகம் எ= து = தசறு, பசவெ்பு.  

 

தசத்து எ= து = பசவெ்பு, ஒெ்பு, அலசசப்சொல், உறுெ்பு, கருத்து, 

ஐயம்.  

 

தசய் எ= து = முருகக்கடவுள், பசவ்வொய், பசவெ்பு, புதல்வன், நீளம்.  

 

பசொல் எ= து = பநல், புகை், வொரத்்லத.  

 

தசொதி எ= து = சூரியன், சிவன், தசொதிநொள், பிரகொசம்.  

 

தசொலன எ= து = திருதவொண நட்சத்திரம், விடொதுபெய்மலை.  

 

பசௌரி எ= து = கன்னன், திருமொல், சனி, இயமன்.  

 

மற்றுஞ்பசௌரி எ= து = கொளிந்தி பயன்னுதமொர ்நதி.  

 

ஞகர வருக்கம். 

 

ஞொட்பு எ= து = தெொர,் ெொரம், களம்.  

 

ஞொளி எ= து = நொய், கள்.  

 

பஞகிழி எ= து = சிலம்பு, தீயுறு விறகு, தீக்கலடக்தகொல்.  

 

பஞள்ளல் எ= து = ெள்ளம், வீதி, தமன்லம.  

 

தகர வருக்கம். 

 

தகடு எ= து = ஐலமவடிவு, இலல.  

 

தலக எ= து = அருள், குணம், தளரவ்ு.  

 

தலகலம எ= து = அைகு, ெண்பு, பெருலம.  

 

தடம் எ= து = நீரந்ிலல, மலலெ்ெக்கம்.  

 

தடவு எ= து = ெகுதி, வலளவு, பெருலம.  

 

தடி எ= து = வில், உலக்லக, ஊன், உடும்பு, தண்டொயுதம், வயல், 



மின்னல்.  

 

தட்டு எ= து = ததரந்டு, திரிலக, தகடகம், வட்டம்.  

 

தட்லட எ= து = ஓரவ்லகெ்ெலற, கிளிகடிதகொல், தட்டு, 

திலனத்தொள், மூங்கில்.  

 

தண்டம் எ= து = தசலன, யொலனபசல்வழி.  

 

தண்டு எ= து = தடி, தசலன, பதொலளயுலடெ்பெொருள், வீலள, 

மிதுலி*னரொசி, உலக்லக.  

 

தண்ணலட எ= து = நொடு, மருதநிலத்தூர.்  

 

தண்ணம் எ= து = மழுவொயுதம், ஒருகட்ெலற.  

 

தண்லம எ= து = தொை்வு, எளிலம.  

 

தத்லத எ= து = அக்கொள், கிளி.  

 

தமம் எ= து = இரொகு, இருள்.  

 

தமிை் எ= து = இனிலம, நீரல்ம.  

 

தம்ெம் எ= து = தூண், கவசம்.  

 

தரணி எ= து = பூமி, மலல, சூரியன்.  

 

தவிசு எ= து = பமத்லத, தடுக்கு, பீடம்.  

 

தைல் எ= து = கிளிகடிதகொல், பநருெ்பு.  

 

தளம் எ= து = சொடி, சொந்து.  

 

தளிமம் எ= து = ெடுக்லக, அைகு, பமத்லத.  

 

 

தலள எ= து = ஆண்மயிர,் கட்டு, கொற்சிலம்பு.  

 

தனஞ்சயன் எ= து = தசவொயுவிபலொன்று, தீ, அருசச்ுனன்.  

 

தனம் எ= து = ெசுவின் கன்று, அலடயொளம், முலல, சொந்து, பெொன்.  



 

தனு எ= து = உடல், வில், சிறுலம.  

 

தன்மம் எ= து = புண்ணியம், தவதம்.  

 

தன்லம எ= து = குணம், பெருலம, நன்லம.  

 

தொணு எ= து = மலல, தூண், நிலலதெறு, சிவன்.  

 

தொண்டவம் எ= து = தொவல், கூத்து, பசலுத்தல்.  

 

தொதி எ= து = அடியவள், பசவிலித்தொய், ெரணி நட்சத்திரம்.  

 

தொமம் எ= து = மொலல, பூ, மணிவடம், ெட்டினம், ஒளி, கயிறு, 

பகொன்லறமரம்.  

 

தொரம் எ= து = வல்லிலச, மலனவி, வீலணயிதனொர ்நரம்பு, அரும் 

ெண்டம், பவள்ளி, தரொ*, நொ.  

 

தொலர எ= து = வழி, கண்மணி, சுவடு, விண்மீன், தநதரொடல், 

கூரல்ம, வொத்தியத்பதொன்று, மலை.  

 

தொர ்எ= து = மொலல, பூ, பகொடிெ்ெலட, கிண்கிணிமொலல.  

 

தொலம் எ= து = பூமி, கூந்தற்கமுகு, நொ, உண்கலம், ெலனமரம்.  

 

தொலை எ= து = பதங்கு, தொலை  

 

தொை்லம எ= து = இளிவு, கீை்லம, எளிலம.  

 

தொள் எ= து = கொல், முயற்சி, கதவுறுதொள், பநல்லரிபுல்.  

 

தொறு எ= து = அளவு, வொலை முதலியவற்றின் குலல. 

 

தொனம் எ= து = யொலனமதம், வலிலம, ஈலக, ததவதலொகம், 

தவட்டல், தருமம்.  

 

தொலன எ= து = வஸ்திரம், தசலன, ஆயுதெ்பெொது.  

 

திகிரி எ= து = மலல, சக்கரொயுதம், வட்டவடிவு, ததர,் ததருருலள, 

மூங்கில்.  



 

திலக எ= து = திக்கு, ததமல்.  

 

திங்கள், மதி எ= ன = சந்திரன், மொதம்.  

 

திட்லட எ= து = தமடு, உரல், திண்லண.  

 

திலண எ= து = சொதி, நிலம், ஒழுக்கம்.  

 

திதி எ= து = பிரதலம முதலிய திதி, கொத்தல், நிலலபெறுதல்.  

 

திரு எ= து = இலக்குமி, பசல்வம்.  

 

திலம் எ= து = எள், மஞ்சொடிமரம்.  

 

தீ எ= து = தீங்கு, பநருெ்பு.  

 

தீங்கு எ= து = தீலம, குற்றம்.  

 

துகள் எ= து = குற்றம், தூளி.  

 

துங்கம் எ= து = அகலம், பெருலம, உயரச்ச்ி.  

 

 

துஞ்சல் எ= து = சொவு, நிலலதெறு, நித்திலர.  

 

துடி எ= து = கொலநுட்ெம், குமரனொடல், ஏலம், சத்த 

கன்னிலககளொடல், ெொலலெ்ெலற.  

 

துணங்கறல் எ= து = இருள், திருவிைொ.  

 

துணி எ= து = தசொதிநொள், மரவுரி, சீலலத்துணி.  

 

துண்டம் எ= து = துண்டு, முகம், மூக்கு, சொலரெ்ெொம்பு, 

ெறலவயின் மூக்கு.  

 

துத்தம் எ= து = யொழிதனொர ்நரம்பு, ஓரவ்லகக்கல், ெொல், ஓரிலச, 

வயிறு.  

 

துத்தி எ= து = ெொம்பின் ெடெ்பெொறி, ஓர ்பசடி, ததமல்.  

 

 துெ்பு = அரக்கு, ெவளம், ஆயுதெ்பெொது, துலண, வலி, பெொலிவு, 



பநய், அனுெவம், சுத்தம்  

 

 தும்பி = சுலர, யொலன, வண்டு  

 

 துருக்கம் = குங்குமரம், கொடு  

 

 துருத்தி = ததொல், யொற்றிலடக்குலற  

 

 துதரொணம் = எண்கொற்புள், வில், கொக்லக, தும்லெசப்சடி, ெதக்கு  

 

 துவக்கு = ததொல், பிணக்கு  

 

 துளி = மலை, மலைத்துளி, துளித்த, பெண்ணொலம  

 

 துனி = துன்ெம், புலவிநீட்டம்  

 

 தூ = சுத்தம், ெற்றுக்தகொடு, ெலக, தலச  

 

 தூக்கு = துலொம், உறி, கூத்து, ெொட்டு, உசொவுதல்  

 

 தூங்கல் = தசொம்ெல், நிரம்ெொத்தூக்கம்  

 

 தூசு = புலடலவ, யொலனக்கழுத்திடுகயிறு, தசலனயுருெ்பு  

 

 தூெம் = புலக, நீரக்்கடம்பு  

 

 தூம்பு = வொயில், உட்படொலளெ்பெொருள், மூங்கில், மரக்கொல், 

நீதரொடி  

 

 தூரியம் = நல்லொலட, உவலகெ்ெலற, முரசு, தெபரருது  

 

 மற்றுந் தூரியம் = வொத்தியெ்பெொது, பெொதி, பயருது ஆக  

 

 பதய் = பகொல்லல், பதய்வம்  

 

 பதரிலவ = பெண், கன்னிரொசி  

 

 பதவ் = பகொள்ளுதல், ெலக  

 

 பதன் = இலச, அைகு, பதற்கு, ஓரெ்ொடல்  

 

 தத = பகொளற்ெொடு, கடவுள்  



 

 ததசிகம் = அவ்வவ்நொட்டுசப்சொல், அைகு, ஒளி, பெொன், ஓரக்ூத்து  

 

 ததசிகன் = ததசொந்தரி, குரு, வணிகன்  

 

 ததம் = தித்திெ்பு, ததசம், வொசலன  

 

 ததயம் = உடல், நொடு  

 

 ததயு = தீ, மயக்கம்  

 

 ததரத்ல் = ஆரொய்தல், பகொள்ளுதல்  

 

 ததள் = விருசச்ிகவிரொசி, அனுடநொள், ஓரப்சந்து  

 

 பதொங்கல் = பூமொலல, பீலிக்குஞ்சக்குலட, ஆெரணத் பதொங்கல், 

மயிற்தறொலக, ஐம்ெொன்முடியிலன்று  

 

 பதொடி = கங்கணம், லகவலள, ஒருெலம்  

 

 பதொடு = மருதநிலம், வஞ்சம், ததொட்டம்  

 

 பதொண்லட = யொலனத்துதிக்லக, பகொவ்லவ  

 

 பதொத்து = அடிலம, பூங்பகொத்து  

 

 பதொய்யல் = இன்ெம், தசறு  

 

 பதொழு = ெட்டி, இதரவதிநொள்  

 

 பதொறு = பதொழுவம், ெசுக்கூட்டம், கூட்டம்  

 

 ததொடு = கூட்டம், பூவிதை்  

 

 ததொட்டி = கதவு, யொலனத்ததொட்டி  

 

 ததொணி = = இதரவதிநொள், மரக்கலம், மதிலுறுெ்பு, அம்பு, மிதலவ  

 

 ததொல் = யொலன, அைகு, ததொல், ததொல்வி, ததொற்ெலலக  

 

 ததொள் = புயம், லக  

 



 ததொற்றம் = வலிலம, பிறெ்பு, கொட்சி  

 

 ததொன்றல் = புதல்வன், தலலவன்  

 

நகரவருக்கம் 

 

 நகம் = உகிர,் மலல  

 

 நலக = ெல், சிரிெ்பு, இன்ெம், ஒளி  

 

 நலட = வழி, ஒழுக்கம், பசலவு  

 

 நந்தி = இடெம், சிவன்  

 

 நந்து= ெறலவ, நத்லத, சங்கு  

 

 நயந்ததொர ்= கணவர,் விரும்ெெ்ெட்டவர ் 

 

 நயம் = நன்லம, இன்ெம், நீதி  

 

 நரந்தம் = நொரத்லத, கத்தூரி  

 

 நலர = பவண்லம, இடெம், கவரிமொ, நலரமயிர,் நொலர  

 

 நலம் = = விருசச்ிகவிரொசி, சுகம், உெகொரம்  

 

 நவம் = ஒன்ெது, புதுலம, கொரக்ொலம்  

 

 நவியம் = மழு, தகொடொலி  

 

 நவிரம் = மலல, புன்லம, மயில், உசச்ந்தலல, ஆண்மயிர ் 

 

 நவிர ்= ஆண்மயிர,் தக்தகசிெ்ெண், மருதயொை்த்திறம், வொள் 

 

 நளி = கூட்டம், பெருலம  

 

 நறவம் = அனிசச்மரம், கள்  

 

 நற்றுடி = நொகமரம், தவர ் 

 

 நலன = பூவரும்பு, கள்  

 



 நொகம் = நற்புலடலவ, யொலன, ஞொைன்மரம், மலல, ெொம்பு, 

குரங்கு, ஆகொயம், புன்லனமரம், ததவதலொகம், கொரீயம்  

 

 நொஞ்சில் = கலெ்லெ, மதிலுறுெ்பு  

 

 நொட்டம் = கண், ஓரெ்ண், வொளொயுதம்  

 

 நொெ்ெண் = இலட, ததரந்டு  

 

 நொரி = கள், பெண், வின்னொணி, ென்னொலட  

 

 நொவிதன் = கொரத்்திலக நட்சத்திரம், பூரநட்சத்திரம்  

 

 நொழி= = பூரட்டொதி நட்சத்திரம், உட்படொலளெ்பெொரு, நொழிலக, 

அளக்குநொழி  

 

 நொனம் = அறிவு, பூசுவன, வொசலன, கவரிமொ, குளித்தல், கத்தூரி  

 

 நிசி = பெொன், மஞ்சள், இரவு  

 

 நிதம்ெம் = மலலெ்ெக்கம், அல்குல்  

 

 நியமம் = நீதி, ததவரத்கொயில், நிசச்யம், பதரு, ெட்டினம், 

கலடவீதி  

 

 நிரஞ்சனம் = பவளி, நிலறவு, தமொட்சம்  

 

 நிரியொணம் = யொலனக்கலடக்கண், சொவு  

 

 நிருமித்தல் = ெலடத்தல், ஆரொய்தல்  

 

 நிலற = நிலற, கற்பு, துலொவிரொசி  

 

 நீெம் = கொரணம், உத்திரட்டொதிநட்சத்திரம், நீரக்்கடம்பு  

 

 நீர ்= சலம், ெண்பு, பூரொடநட்சத்திரம்  

 

 நீலி = ஓரம்ரம், துரக்்லக, கறுெ்பு, அவுரி  

 

 நீவி = சிலல, பகொய்சகம்  

 



 நுதல் = புருவம், பநற்றி  

 

 பநறி = நீதி, வழி, ஒழுக்கம்  

 

 பநற்றி = தசலனயுறுெ்பு, நுதல்  

 

 தநத்திரம் = ெட்டு, கண்  

 

 தநயம் = பநய், அன்பு, எண்பணய்  

 

 பநொசச்ி = மதில், பநொசச்ிமரம் ,சிற்றூர ் 

 

ெகரவருக்கம் 

 

 ெகடு = பெருலம, யொலன, தெபரருது  

 

 ெகல் = பிரித, நடு, ெகற்கொலம், மூன்தறமுக்கொனொழிலக, 

சூரியன், தினம், ெகுத்தல், நுகத்தொணி, பிரகொசம்  

 

 ெகவன் = குரு, திருமொல், பிரமன், சிவன், சூரியன், அருகன், 

புத்தன்  

 

 ெகழி = அம்புக்குலத, அம்பு  

 

 ெக்கம் = அரு, பிரதலமமுதலியதிதி, இறகு  

 

 ெங்கம் = தசறு, வத்திரம், ஈனம்  

 

 ெங்கி = ஆண்மயிர,் புறமயிர ் 

 

 ெங்கு = ெொதி, சனி, முடம்  

 

 ெசு = உயிர,் ெசு  

 

 ெசல்ச = மரகதம், புதன், ததொல், ஓரவ்ொசலனெ்புதல், விட்டுணு  

 

 ெடங்கு = பெருங்பகொடி, தமற்கட்டி, கூடொரம்  

 

 ெடம் = விருதுக்பகொடி, சீலல, சித்திரெ்ெடம், ெொம்பின்ெடம், 

யொலனமுகெடொம்  

 



 ெடலிலக = பூந்தட்டு, லகம்மணி, வட்டவடிவு, பெரும்பீரக்்கு  

 

 ெடலல = ெடரத்ல், சிலகமொலல  

 

 ெடி = பூமி, குதிலரயங்கவடி, கற்ெடி, ெலக, ெண்பு, நொழி  

 

 ெடிறு = பெொய், சூது, களவு  

 

 ெடு = மரக்குலல, நீரந்ிலல, கள், தெரறிவு  

 

 ெலட = ஆயுதம், குதிலரசத்சணம், ெடுக்லக, தசலன, கலெ்லெ  

 

 ெட்டம் = வழி, ெதவி, குளம், விலங்குதுயிலிடம், கவரிமொ, 

மரக்கலவலக, பெருங்பகொடி (( 

 

 ெட்டி = இடம், நொய், ெசுக்பகொட்டில்  

 

 ெட்டு = சிற்றூர,் ெட்டொலட  

 

 ெணலவ = ெரண், கழுகு  

 

 ெணி = பதொழில், ததொற்கருவி, பசொல், ெணிதல், ெொம்பு, ஆரணம்  

 

 ெணிலம் = ஓரவ்லகசச்ங்கு, சங்கு  

 

 ெலண = தெரிலக, மூங்கில், மரக்பகொம்பு, மருதநில, 

மருதநிலெ்ெலற, குதிலரெ்ெந்தி, பெருத்தல், வயல், அரசமரம்  

 

 ெண் = இலசெ்ெொட்டு, குதிலரக்கல்லலண, இலச  

 

 ெண்டம் = ெண்ணிகொரம், பெொன்  

 

 ெண்ணவன் = அருகன், இருடி ,திண்ணியன்  

 

 ெண்லண = மருதநிலம், நீரந்ிலல, வயல், 

விலங்கின்ெடுக்லகயிடம், மகளிரவ்ிலளயொட்டு, மகளிரக்ூட்டம், 

சலவ, ஓரப்ுதல்  

 

 ெதங்கம் = ெறலவெ்பெொது, விட்டில்  

 

 ெதம் = வரிலச, தசொறு, பசொல், வழி, உண்டல், ெக்குவம், 



தவதத்திதனொருறுெ்பு, கொல், பெொழுது, அவிை்  

 

 ெதலல = மலல, சொடி, ஒருகட்ெகுவொய்ெ்ெலற  

 

 ெதி = தலலவன், ஊர ் 

 

 ெதுக்லக = ெொலற, சிறுதமடு, சிறுதூறு  

 

 ெத்திரம் = அைகு, ெறலவயினிறகு, இலல, அம்பு, உலடவொள் ( 

 

 ெத்திலர = ெசு, திதி, கொளி  

 

 ெந்தம் = அைகு, உண்லட, நூல், உறவு,கட்டு, லகவிளக்கு  

 

 ெயசு = நீர,் ெொல்  

 

 ெயம் = ெொல், நீர ் 

 

 ெயம்பு = யொலனெடுகுழி, நீரந்ிலல  

 

 ெயல் = ெொதி, லெயல், ெள்ளம்  

 

 ெயிர ்= லெங்கூை், ெறலவபயொலி  

 

 ெதயொதரம் = முலல, தமகம்  

 

 ெரசு = மழு, மூங்கில்  

 

 ெரதர ்= வணிகர,் பநய்தனிலமொக்கள்  

 

 ெரம் = பமய், பமய்க்கவசம், ெொரம், குதிலரக்கல்லலண, முன் ( 

 

 ெரலவ = ெரெ்பு, கடல், இலக்குமிகூத்து, உெ்பு  

 

 ெரி = சுலம, விலரவு, குதிலர, பெருலம, பசலவு, மொயம்  

 

 ெரிகம் = மதிலுண்தமலட, வலளதடி  

 

 ெரிதி = ததருருள், ெரிதவடம், சூரியன், வட்டவடிவு  

 

 ெருவம் = ெக்குவம் ,பெொழுது  

 



 ெலம் = ெைம், கிைங்கு, கொய், தசலன, ஓரந்ிலற, ெயன்  

 

 ெலொசம் = ெசுலம, புரலசமரம்  

 

 ெலி = ெலிெ்ெது, கொகம்  

 

 ெலிதம் = நலரமயிர,் கொய்க்குமரம்  

 

 ெவனம் = பூமி, கொற்று, இரொசி, வீடு  

 

 ெைங்கண் எ= து = துன்ெம், பமலிவு, ஒலி  

 

 ெளிங்கு = ெடிகம், சுக்கிரன்  

 

 ெள்ளி = முனிவரிருெ்பிடம், மக்கட்ெடுக்லக, நித்திலர, ஊர,் 

சிற்றூர,் விலங்கின் ெடுக்லகயிடம், ததவர ்தகொவில்  

 

 ெறம்பு = மலல, முலல  

 

 ெலற = முரசு, ெறலவயினிற, பசொல்  

 

 ெனி = துக்கம், தநொய், பெய்யும்ெனி, குளிரச்ச்ி, ெயம், நடுக்கம்  

 

 ெொகம் = ெொதி, பிசல்ச  

 

 ெொகல் = ெலொமரம், ெொகற்பகொடி  

 

 ெொகு = சருக்கலர, குைம்பு  

 

 ெொசம் = தெய், அன்பு, ஊசித்பதொலள  

 

 ெொசனம் = சுற்றம், உண்கலம்  

 

 ெொடி = முல்லலநிலத்தூர,் ெொசலற, தசலன, நொடு, நகரம்  

 

 ெொடு = தகடு, ஓலச, ெக்கம்,பெருலம  

 

 ெொணம் = மலைவண்ணக்குறிஞ்சி, அம்பு  

 

 ெொணி = ஊரச்ூை்தசொலல, அைகு, இலச, நீர,் ெலெண்டம், அன்பு, 

நொடு, லக, பநடுதநர, வொசச்ியெ்பெொது  

 



 ெொண்டில் = வட்டம், அகல், கட்டில், *ெரிபூண்டவூரத்ி, லகத்தொளம், 

வொலகமரம், எருது  

 

 ெொதிரி எ= து ஓரம்ரம், மூங்கில்  

 

 ெொத்தி = ெங்கு, சிறுபசய், வீடு  

 

 ெொம்பு = ெொம்பு, வரம்பு  

 

 ெொரதி = மரக்கலம், சரசச்ுவதி  

 

 ெொரொவொரம் = கடல், கடற்கலர  

 

 ெொரி = மலனவி, நல்லொலட, பூமி, கட்டில், கலடபயழுவள்ளலி 

பலொருவன்  

 

 ெொர ்= ததரெ்்ெரெ்பு, பூமி  

 

 ெொலிலக = முலளெ்ெொலிலக, வட்டம், உதடு  

 

 ெொல் = ெங்கு, இடம், ெொல், குணம், ெக்கம், திக்கு, இயல்பு  

 

 ெொழி = முனிவரவ்ொசம், விலங்கின்ெடுக்லகயிடம், அகலம், வலி, 

நகரம், ெொை், குலக  

 

 ெொளிதம் = கண்டசருக்கலர, தசொறு, கரெ்்பூரம், ெட்டுவருக்கம்  

 

 ெொனல் = கருங்குவலள, வயல்  

 

 ெொனு = = ஒளி. சூரியன்,  

 

 பிசி = = பெொய். தசொறு. அரும்பெொருள்,  

 

 பிசிதம் = = இலறசச்ி. விபூதி. தவம்பு.  

 

 பிசச்ம் = = ஆண்மயிர.் பவண்குலட. பீலிக்குஞ்சக்குலட,  

 

 பிணிமுகம் = = ெறலவெ்பெொது, மயில்,  

 

 பிலண = = ஆலச, மொன், (நொய், ென்றி,புல்வொயிவற்றின்) பெண். ( 

 



 பிண்டம் = = பிசல்ச, உண்லட,  

 

 பிண்டி = = பிண்ணொக்கு, இடித்தமொ, அதசொகமரம்,  

 

 பிதொ = = சிவன், பிரமன், தந்லத, பெருநொலர.  

 

 பிதிர ்= = திவலல, கொலநுட்ெம், கலத.  

 

 பித்திலக = = சிறுசண்ெகம், சுவர.்  

 

 பிரசம் = = ததனீ, ததன்.  

 

 பிள்லள = = கரிக்குருவி, லவரவன், குைந்லத.  

 

 பிறங்கல் = = மிகுதி, உயரவ்ு, பெருக்கம்.  

 

 மற்றும் பிறங்கல் = = மலல  

 

 பிறெ்பு = = அசச்ம், உற்ெத்தி, பநருக்கம்.  

 

 ;பீடிலக = = ஆசனம், பூந்தட்டு, கலடவீதி.  

 

 பீதகம் = = பெொன், இருதவலி. பெொன்னிறம்.  

 

 பீதம் = = பெொன்னிறம். நொல்வலகச ்சொந்திபனொன்று பெொன்.  

 

 பீரு = = அசச்முள்தளொன். புருவம்.  

 

 பீலி = = மலல. மயிற்தறொலக. பெருஞ்சவளம். சிறுசின்னம். 

சிற்றொலவட்டம்.  

 

 புகர ்= = கபிலநிறம்,சுக்கிரன, குற்றம்,  

 

 புகல் = = சரீரம், பசொல், பவற்றி, தொனியக்குதிர.்  

 

 புங்கம் = = அம்புக்குலத, புடலவ, உயரச்ச்ி.  

 

 புட்டம் = = புடலவ. கொக்லக.  

 

 புணரி = = கடல், கடற்றிலர.  

 

 புணரச்ச்ி = = லசதயொகம், இணக்கம்,  



 

 புண்டரீகம் = = தொமலர, பதன்கீை்த்திலசயொலன, புலி, வண்டு.  

 

 புதவு = = கதவு, ஓரவ்லகெ்புல்.  

 

 புத்தன் = தெொதிதவந்தன் திருமொல்  

 

 புத்ததள் = புதுலம பதய்;வம்  

 

 புந்தி = புதன் அறிவு சிந்லத  

 

 புரத்தல் = ஈலக கொத்தல் வணங்குதல்  

 

 புலர = உவலம குற்றம் உயரச்ச்ி உட்படொலளெ்பெொருள்=  

 

 புலம்பு = தனிலம அசச்ம் சத்தம்  

 

 புலவர ்= அறிஞர ்சளுக்கியர ்ததவர ்கவிவொணர ்கூத்த 

ர ்புலலமதயொர ்இந்திரர ்கம்மொளர ் 

 

 புலி = சிங்கவிரொசி நொல்வலகசச்ொந்திபனொன்று புலி  

 

 புலிங்கம் = தீெ்பெொறி ஊரக்்குருவி  

 

 புலி = அநுடநட்சத்திரம் புதல் புன்லமநிறம் புறக் கொை்மரம் 

ெலனமரம் புலி புணரச்ச்ி  

 

 புவனம் எ= து உலகின்பெொது நீர ்பூமி  

 

 புளகம் = கண்ணொடி மயிரச்ிலிரத்்தல் தசொறு  

 

 புள் = வண்டு ெறலவெ்பெொது அவிட்டநட்சத்திரம்  

 

 புறம்ெலண = குறிஞ்சிநிலம் முல்லலநிலம்  

 

 புறவணி = குறிஞ்சிநிலம் முல்லலநிலம்  

 

 புறவம் = முல்லலநிலம் கொடு  

 

 புலன = பெொலிவு அைகு அலங்கொரம்  

 

 புன்கண் = துன்ெம் தநொய்  



 

 பூ = பூமி அைகு மலர ்கூரல்ம பெொலிவு பிறெ்பு  

 

 பூகம் = கமுகு திரட்சி கழுகு  

 

 பூக்கம் = கமுகு மருதநிலத்தீீூர ் 

 

 பூதம் = ெரணிநட்சத்திரம் உயிர ்பூதகணம் இறந்தகொலம் 

ஆலமரம் சுத்தம் பிருதுவிமுதலியலவம்பூதம்  

 

 பூதி = திருநீறு, பசல்வம், துரக்்கந்தம், நரகம்  

 

 பூதியம் = பூமி, உடம்பு, பசல்வம்  

 

 பூரணம் = நிலறவு, பெௌரண்மி  

 

 பூருவம் = ெைலம, கிைக்கு, முன்பு  

 

 பூலவ = நொகணவொய்ெ்புள், கொயொமரம்  

 

 பூை்தி = பகொடுலம, தலச, நுண்பெொடி  

 

 பூலள = மலலக்கணவொய், ஓரப்சடி  

 

 தெடு = அலி, ஊர,் மன்மதனொடல்  

 

 தெலத = அறிவிலொன், தரித்திரன்  

 

 தெரொளன் = மிக்தகொன், மிருகசீரிடநட்சத்திரம்  

 

 லெ = ெொம்பின்ெடம், ெசல்சநிறம், அைகு  

 

 பெொகுட்டு = தசற்றிபலழுங்குமிழி, மலல, தொமலரக்பகொட்லட  

 

 பெொங்கர ்= மலல, மரக்பகொம்பு  

 

 மற்றும்பெொங்கர ்= இலவமரம். ஆக  

 

 பெொங்கல் = பெொலிவு, மிகுதி, பகொதித்துக்கிளரத்ல்  

 

 பெொம்மல் = பெொலிவு, தசொறு, பெொருமல்  

 



 பெொருநன் = அரசன், தலலவன், நொடகன், ெலடவீரன், 

திண்ணிதயொன்  

 

 பெொழில் = பூமி, தசொலல, பெருலம  

 

 பெொறி = எழுத்து, பசல்வம், அலடயொளம், இலக்குமி, மரக்கலம், 

இதரலக, இந்திரியம், தீெ்பெொறி  

 

 பெொலற = பூமி, துறுகல், மலல  

 

 பெொற்பு = பெொலிவு, அைகு, அலங்கொரம்  

 

 பெொன் = அைகு, ெஞ்சதலொகெ்பெொது, இரும்பு, இலக்குமி, 

பிரகற்ெதி  

 

 தெொகி = தததவந்திரன், ெொம்பு  

 

 தெொகில் = பூவரும்பு, பகொெ்பூை், ெறலவெ்பெொது  

 

 தெொக்கு = வழி, இளமரக்கன்று, குற்றம், தெொதல், நலட  

 

 தெொதகம் = அெ்ெவருக்கம், யொலனக்கன்று, இளலம, மரக்கன்று  

 

தெொந்து = ெல்லி, ெலன.  

 

தெொர ்= யுத்தம், பநற்தெொர,் சதயநட்சத்திரம்.  

 

தெொரல்வ = ததொல், தமற்தெொரல்வ.  

 

மகரவருக்கம். 

 

மகரம் = பூந்தொது, சுறொமீன்.  

 

மஞ்சரி = பூங்பகொத்து, தளிர.்  

 

மஞ்சு = அைகு, ெனி, இளலம, தமகம், வலி, யொலனமுதுகு.  

 

மடங்கல் = இயமன், இடி, சிங்கம், தநொய், யொளி, யுகமுடிவு, 

மடங்குதல், வடவொமுகொக்கினி, இறுதி.  

 

மடி = பெொய், வியொதி, புலடலவ, தசொம்ெல், புலம்பு, தகடு, 



அடக்கம், தொலை, வயிறு, மடங்குதல்.  

 

மடு = மடு, நீரந்ிலல.  

 

மலட = பூண்கலடெ்புணரவ்ு, அன்னம்.  

 

மட்டு = கள், எல்லல.  

 

மணி = அைகு, நவமணிெ்பெொது, முத்து, நீலம், கருலம, நன்லம, 

கண்லடமணி.  

 

மண்டலி = ஓரெ்ொம்பு, பூலன.  

 

மண்டிலதம் = வட்டம், நொடு, குதிலர.  

 

மதலல = பிள்லள, பகொன்லறமரம், தூண், மரக்கலம், 

பகொடுங்லக. 

 

மதன் = வலிலம, அைகு, மன்மதன், மொட்சிலம.  

 

மதி = முன்னிலலயலசசப்சொல், சந்திரன், புத்தி, மொதம்.  

 

திங்கள்,மதியம் = சந்திரன், மொதம்.  

 

மது = இளதவனில், ததன், கள்.  

 

மதுகம் = அதிமதுரம், இனிலம, இலுலெமரம், தரொ, வண்டு, அைகு.  

 

மத்திலக = பூமொலல, குதிலரசச்ம்மட்டி.  

 

மந்தரம் = மந்ததவொலச, ஓரம்லல.  

 

மந்தொரம் = பதய்வமரத்திபனொன்று, பசம்ெரத்லத.  

 

மந்தி = பெண்குரங்கு, வண்டு, பெண்முசு.  

 

மந்திரம் = தகொவில், குதிலரெ்ெந்தி, எண்ணம், கள், வீடு, தவதம். 

 

மயல் = ஆலச, பிசொசம்.  

 

மயிலல = மீன்பெொது, மீனவிரொசி, இருவொட்சி.  

 



மரக்கொல் = முகந்தளக்குங்கருவியிபனொன்று, திருமொல்கூத்து, 

தசொதி நட்சத்திரம்.  

 

மருள் = பிசொசம், குறிஞ்சியொை்த்திறம், மயக்கம். ஓர ்புதல்.  

 

மல் = திருமொல்கூத்து, வலி.  

 

மல்லிலக = = ஓரப்ூசப்சடி, விளக்குத்தண்டு.  

 

மலை = குளிரச்ச்ி, மொரி, தமகம்.  

 

மள்ளர ்= வீரர,் திண்ணிதயொர,் மருதநிலமொக்கள்  

 

மறம் = சினம், ெொவம், பிணக்கு, நமன், வலி, வீரம், சண்லட. 

 

மறலி = மறதி, நமன், பெொறொலம.  

 

மறவர ்= தவடர,் ெலடவீரர.்  

 

மறலி = மறெ்பு, பெொறொலம  

 

மனவு = மணி, சங்குமணி.  

 

மன் = மந்திரம், உத்திரட்டொதிநட்சத்திரம், அரசன், நிலல தெறு, 

மிகுதி, ஆக்கம், ஒழிவு, இலடசப்சொல்.  

 

மன்றம் = உண்லம, பவள்ளிலட, மணம், சலெ.  

 

மன்றல் = ெொலலயொழிலச, மிக்கெரிமளம் கலியொணம்.  

 

மன்னல் = பெருலம, வலிலம, அடுத்தல்.  

 

மன்னன் = அரசன், உத்திரட்டொதிநட்சத்திரம்.  

 

மொ = மொமரம், அலைத்தல், கறுெ்பு, குதிலர, விலங்கின் பெொது, 

இலக்குமி, அைகு, வலிலம, வண்டு, பநன்மொ, பசல்வம், நிறம், 

பெருலம, பூமி, ஓபரண்.  

 

மொசு = குற்றம், தமகம், அழுக்கு.  

 

மொடம் = வீடு, உழுந்து.  



 

மொதர ்= பெண்கள், அைகு ,ஆலச.  

 

மொதவம் = கள், தவம், வசந்தகொலம்.  

 

மொதொ = நொமகள், ெொரவ்தி, தொய்.  

 

மொதிரம் = மலல, திலச, யொலன.  

 

மொந்தல் = உண்டல், குடித்தல், இறத்தல்.  

 

மொரி = மலை, தமகம், சொவு, கள், கொடுகொள், ஓரவ்ியொதி, 

ஓரெ்றலவ.  

 

மொரக்்கம் = வழி, சமயம், வீதி.  

 

மொலதி = விளக்குத்தண்டு, நிருவொணம்.  

 

மொலல = இரொ, பதொடுத்தமொலல, அந்திெ்பெொழுது, வரன்முலற. 

ஒழுக்கம். இயல்பு.  

 

மொல் = கொற்று, கருலம, பெருலம, புதன், திருமொல், தமகம், 

மயக்கம்,. தவட்லக, கண்தணணி.  

 

மொலை = அைகு, திரட்சி, பெொன், மொமரம், ஓலல, அறிவின்லம, 

உதலொகக்கட்டி, புளிமொ.  

 

மொன் = விலங்கின் பெொது, மலல, குதிலர, மகரவிரொசி, மொன்.  

 

மிலச = தமடு, தமல் என்னுஞ்பசொல்.  

 

மிசல்ச = பெய்யொதல், அஞ்ஞொனம், வறுலமயுறல்.  

 

மீளி = பெருலம, வலிலம, ெொலலநிலத்தலலவன், திண்ணியன்  

 

மீன் = மசச்ம், விண்மீன், சித்திலரநட்சத்திரம்.  

 

முகில் = திரள், தமகம்.  

 

முடங்கல் = மூங்கில், தொலை.  

 



முடலல = உண்லட, திரட்சி, பெருலம.  

 

முண்டகம் = தொமலர, தொலை, கள், முள்ளிசப்சடி, பநற்றி.  

 

முதலல = பசந்பநட்டி, இறகினடிக்குருத்து, நீரவ்ொை்முதலல.  

 

முதுலம = முற்றுதல், ெைலம.  

 

முரசு = உத்திரட்டொதிநட்சத்திரம், வொசச்ியெ்பெொது.  

 

முரண் = ெலக, வலிலம.  

 

முரம்பு = ெரலடுத்துயரந்ிலம், ெொலற.  

 

முருகு = இளலம, வொசலன, கள், திருவிைொ, குமரன், அைகு.  

 

முளரி = தொமலர, நுண்லம, கொடு, தீ.  

 

முலள = மூங்கில், மகன், அங்குரம்.  

 

முறம் = விசொகநட்சத்திரம், சுளகு.  

 

முறிகுளம் = உலடகுளம், பூரொடநட்சத்திரம்.  

 

முறுவல் = ெல், சிரிெ்பு.  

 

முலற = புத்தகம், ெைலம, நீதி, கூட்டு, கட்டு, முலறலம.  

 

முனி = இருடி, வில், யொலனக்கன்று, அகத்திமரம்.  

 

முலன = ெலக, பவறுெ்பு, விலன.  

 

முன்னம் = சீக்கிரிமரம், முற்கொலம், சிங்கம்.  

 

மூசல் = பமொய்த்தல், சொதல்.  

 

மூரல் = சிரிெ்பு, ெல், தசொறு.  

 

மூரி = எருலம, எருது, பெருலம, தசொம்ெல், வலிலம, முரண், 

பநரிவு.  

 

மூலம் = மூலநட்சத்திரம், கொரணம், கிைங்கு.  



 

பமத்லத = சட்லட, அமளி.  

 

பமய் = உடல், உண்லம.  

 

தமடம் = கவசம், யொடு.  

 

தமடு = உயரம், பெருலம, வயிறு.  

 

தமலத = புதன், அறிஞன், நரம்பு.  

 

தமல் = தமற்கு, ஆகொயம், தமன்லம. 

 

லம = அஞ்சனம், குற்றம், கருலம, மலடு, தமகம், யொடு.  

 

பமொக்குள் = பூவரும்பு, நீரக்்குமிழி.  

 

பமொய் = கூட்டம், யொலன, தெொரக்்களம்.  

 

பமொய்ம்பு = வலிலம, ததொள்.  

 

தமொடு = உயரம், பெருலம, வயிறு.  

 

பமௌவல் = வனமல்லிலக, குளிரவ்ொரம்.  

 

யகரவருக்கம். 

 

யொணர ்= கம்மொளர,் புதுலம, அைகு, நன்லம.  

 

யொமம் = இரவு, சொமம், பதற்கு.  

 

யொை் = மிதுனவிரொசி, வீலண, அசச்ுவினிநொள்.  

 

யூகம் = கவந்தம், கருங்குரங்கு, ஆரொய்தல், தகொட்டொன், 

அகெ்பெொருளறிதல், தருக்கம்.  

 

யூெம் = தவள்வித்தம்ெம், உடற்குலற, ெலடவகுெ்பு.  

 

வகரவருக்கம். 

 

வங்கம் = கத்திரிசப்சடி, பவள்ளி, ஈயம், மரக்கலம்.  

 



வசதி = நகரம், வீடு, நல்லிடம்.  

 

வசந்தம் = சல்லொெம், சித்திலர மொதம். ( 

 

வசி = கூரல்ம, வசியம், வொள், தழும்பு.  

 

வசு = அட்டவசுக்கள், ெசுவின்கன்று, பநருெ்பு, பெொன்.  

 

வஞ்சம் = வொள், பெொய், பகொடுலம.  

 

வஞ்சலன = மொலய, பதய்வெ்பெண், பெொய்.  

 

வஞ்சி = ெலகவர ்தமற்பசல்லல், ஓரப்கொடி, பெண்கள், ஓரெ்ொ, 

கருவூர,் குலட.  

 

மற்றும் வஞ்சி = மருதயொை்த்திறத்பதொன்று. *ஆக 

 

வடகம் = அத்தவொளம், ததொல்.  

 

வடலவ = ஊழித்தீ, பெண்யொலன, எருலம, பெண்குதிலர.  

 

வடு = தழும்பு, பசம்பு, குற்றம், வண்டு.  

 

வடுகு = மருதயொை்த்திறம், ஓரச்ொதி, இந்தளவிரொகம்.  

 

வட்டம் = தகடகம், வலளதடி, லகம்மணி, திரிலக, வொகு, வலயம், 

நீரச்ச்ொல், ெரிதவடம்.  

 

வண்டு = பூசநொள், குற்றம், வண்டு, லகவலள, நூல், அம்பு, சங்கு.  

 

வண்ணம் = அைகு, சந்தம்,குணம்.  

 

வண்லம = வலிலம, வளலம, ஈலக, உண்லம.  

 

வதுலவ = கலியொணம், வொசலன.  

 

வம்பு = வொசலன, நிலலயின்லம, புதுலம, முலலக்கசச்ு, 

வஞ்சலன.  

 

வயம் = வலிலம, நீர,் ெறலவெ்பெொது.  

 



வயல் = பவளி, கைனி.  

 

வயவன் = வீரன், தலலவன், வலியன்.  

 

வயொ = வருத்தம், கருெ்ெம், ஆலச.  

 

வயிரம் = சினம், கூரல்ம, நவமணியிபலொன்று, வசச்ிரொயுதம் 

மரவயிரம். ( 

 

வரி = இலச, இலசெ்ெொட்டு, எழுத்து, குடியிலற, பநல், கடல், நிறம், 

ததமல், சந்தித்பதரு, கடன்.  

 

வருடம் = மலை, வருடம்.  

 

வருணம் = குலம், நீர,் அைகு.  

 

வலர = அளவு, விரலிலற, மலல, மூங்கில், வலரவு, எழுத்து.  

 

வலம்புரி = நந்தியொவரத்்தம், வலம்புரிசச்ங்கு.  

 

வலலவ = கொளிதயவற்பெண், வல்லவன்.  

 

வலி = ஒலி, வலிதயொன், கெடம்.  

 

வலித்தல் = பகொழுத்தல், தெசல்.  

 

வைங்கல் = ஈலக, உலொவல்.  

 

வழி = ெைலம, ஒழுக்கம், திரட்சி, மக்கட்ென்லம, இடம், பின், 

முலறலம.  

 

வளம் = மொட்சிலம, பகொழுெ்பு, தகுதி.  

 

வள் = ெற்றிரும்பு, வொள், கொது, வலிலம, கூரல்ம.  

 

வறிது = சிறுலம, ெயனில்பசொல், அறியொலம.  

 

மற்றும் வறிது = குலறவு, இயலொலம.  

 

வன்னி = வன்னிமரம், கிளி, பநருெ்பு, பிரமசொரி.  

 



வொசம் = இருெ்பிடம், பூமணம், ெறலவயினிறகு, சீலல.  

 

வொசி = இலசக்குைல், குதிலர.  

 

வொலட = வடகொற்று, இலடசத்சரி, ஓரம்ருந்து.  

 

வொணி = சரசச்ுவதி, அம்பு, பசொல். ஓரக்ூத்து.  

 

வொமனம் = குள்ளம், பதன்றிலசயொலன, ஓரப்ுரொணம், திருமொல்.  

 

வொயில் = ஐம்பெொறி, திறம், கொரணம், துவொரம்.  

 

வொரணம் = யொலன, தகொழி, சங்கு.  

 

மற்றும்வொரணம் = தலட, கடல், கவசம்.  

 

வொரம் = கடல், ஏழுகிைலம, அன்பு, நீரக்்கலர, மலலசச்ொரல், 

ெங்கு.  

 

வொரி = கடல், பவள்ளம், ெகுதி, விலளவு, மதிற்சுற்று, கதவு, 

வருவொய், நீர,் வழி, மதில்.  

 

வொருணம் = கடல், தமற்கு.  

 

வொல் = பவண்லம, பெருலம, சுத்தம், ததொலக.  

 

வொள் = வொளொயுதம், ஒளி.  

 

வொனம் = மலை, மரக்கனி, ஆகொயம், உலரம்ரம்.  

 

வொனி = ஆன்பெொருந்தநதி, துகிற்பகொடி, ெலட, தமற்கட்டி.  

 

வொன் = வலி, பெருலம, தமகம், ஆகொயம், மலை, இலடசப்சொல், 

ஓரம்ரம்.  

 

விசும்பு = ஆகொயம், ததவதலொகம், தமகம்.  

 

மற்றும் விசும்பு = திலச.  

 

விலசயம் = சருக்கலர, சூரியமண்டிலம், பவற்றி.  

 



விடங்கம் = வீதிக்பகொடி, முகடு, அைகு, பகொடுங்லக, ஆண்லம.  

 

விடம் = மரெ்பெொது, நஞ்சு, ததள்.  

 

விடர ்= கற்புலை, நிலெ்பிளெ்பு.  

 

விடலல = திண்ணிதயொன், பெருலமயிற்சிறந்ததொன், 

ெொலலத்தலலவன், கொமத்துலறவன்.  

 

விலட = இடெவிரொசி, இடெம், உத்தரம்.  

 

விண்டு = திருமொல், கொற்று, மலல, மூங்கில், தமகம்.  

 

விதெ்பு = விெரம், நடுக்கம், மிகுதி.  

 

விதலவ = தசொறு, லகம்பெண்.  

 

விதிரெ்்பு = மிகுதி, நடுக்கம்.  

 

விபுலம் = விரிவு, பெருலம.  

 

விபூதி = ஓரந்ரகம், திருநீறு, பகொடுலம, தலச, குற்றம், பசல்வம்.  

 

விம்மல் = இரங்கல், அழுதல், ஒலித்தல்.  

 

வியெ்பு எது= சினம், சினக்குறிெ்பு, அதிசயம்.  

 

வியல் = அகலம், பெருலம, கொடு.  

 

விதலொதம் = பெண்மயிர,் மயிரச்ச்ுருள், துகிற்பகொடி.  

 

வில் = மூலநட்சத்திரம், ஒளி, வில்.  

 

விைவு = மிதுனவிரொசி, திருவிைொ.  

 

விலைசச்ு = இளலம, புணரச்ச்ி.  

 

விலைந்ததொர ்= கணவர,் விரும்பிதனொர.்  

 

விளர ்= இளலம, நிணம்.  

 

விள = விளொமரம், இளலம, *நமர.்  



 

விறெ்பு எ= து அசச்ம், ெலம், பசறிவு.  

 

விறல் = பவன்றி, வலிலம.  

 

வீ = மலர,் ஒழிவு, நீக்கம், தகடு, ெறலவ.  

 

வீசல் = ஈதல், எறிதல்.  

 

வீதி = தநதரொடல், பதரு.  

 

வீலர = ஓரம்ரம், துன்ெம், கடல்.  

 

பவடி = நறும்புலக, அசச்ம், பவளி. 

 

பவதிர ்= பசவிடு, மூங்கில்.  

 

பவளில் = யொலனத்தறி, அணில், ெொலட, தயிரக்லடமத்து.  

 

பவள்ளம் = ஈரம், கடல், கடற்றிலர, நீரெ்்பெருக்கு, *ஒபர*ண்  

 

பவள்ளி = சுக்கிரன், பவண்பெொன்.  

 

பவள்லள = ெலெத்திரன், பவண்ெொ, அறிவின்லம, பவண்லம 

பவள்ளொட்டுமறி, கள், சங்கு.  

 

பவறி = ததவரக்்கொடுங்கூத்து, வட்டவடிவு, அசச்ம், *பிசொசம், 

வொசலன, கலக்கம், வியொதி, யொடு.  

 

பவறுக்லக = பசல்வம், பெொன்.  

 

தவங்லக = புலி, ஓரம்ரம், பெொன்.  

 

தவசரி = கழுலத, தகொதவறு, கழுலத.  

 

தவட்டுவன் = மகநட்சத்திரம், ஓரக்ுளவி, தவடன்.  

 

தவணி = சலட, நதி, ஆகொயம்.  

 

தவணு = உட்படொலள, மூங்கில்.  

 

தவதிலக = தகடகம், குறடு, திண்லண.  



 

தவய் = ஒற்று, மூங்கில், உட்படொலளெ்பெொருள்.  

 

தவய்தல் = வீடு, சூடுதல்.  

 

தவலன் = பவறியொட்டொளன், குமரன்.  

 

தவலி = ஊர,் மதில், கொவல், நிலம், வயல்.  

 

தவலல = கடல், கடற்கலர, பெொழுது, பதொழில், கொலம்.  

 

தவல் = = ஆயுதெ்பெொது, தவலொயுதம், ஓரம்ரம்.  

 

தவைம் = யொலன, பகொறுக்லக, இலச, கரும்பு, மூங்கில்.  

 

தவளொண்லம = உண்லம, பகொடுத்தல்.  

 

தவளொளர ்= சூத்திரர,் பகொலடயொளர.்  

 

தவள் = குமரன், சொளுவன், மன்மதன்.  

 

தவள்வி = பூசலன, பகொடுத்தல், மகநட்சத்திரம், ஓமகுண்டம், 

யொகம்.  

 

தவனில் = பெொலிவு, பகொலட, அைகு, ஒெ்ெலன, தெய்த்ததர.்  

 

லவ = லவக்தகொல், கூரல்ம, ெகுதி.  

 

லவகல் = நொள், தங்கல்.  

 

லவயம் = உதரொகிணிநொள், பூமி, ததர,் எருது, வொகனம். 

 


